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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

LA HISTÒRIA MÈDICA I SOCIAL DE LA SANITAT A LES COMARQUES.
UN APROFUNDIMENT NECESSARI

Aquest volum de Gimbernat és el primer dels tres llibres d’actes que recullen les nombroses
aportacions al XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, fet a Berga el mes de juny de
2008. Com a cada congrés hi ha un bon nombre de treballs que són aportacions per a
l’anàlisi històrica de la realitat de la medicina o la sanitat a les comarques veïnes on se
celebra la reunió. Aquest de Berga ha pretès ser el Congrés de la història de la medicina a
la Catalunya central i més concretament a la regió de l’Alt Llobregat. La primera ponència
ha estat sobre “La medicina al Berguedà i a la Catalunya central”. El resultat ha sigut
esplèndid, per la quantitat, la qualitat i la intenció de les aportacions.

Això s’ha aconseguit en bona part per les contribucions, fetes des d’enfocaments ben
diversos, sobre aspectes de la realitat mèdica, tant pel que fa a la cura de la salut, és a
dir l’aspecte clàssic, com des de visions menys properes. És l’aportació al coneixement
de tota la societat per la seva preocupació per la salut. I també la participació de moltes
persones que no es dediquen professionalment a l’àmbit de la medicina o de la sanitat,
i el suport de diferents institucions. El catàleg dels treballs ens pot servir de model per a
fer històries semblants en altres àmbits geogràfics.

Així la preocupació del poble, del poble que pateix les malalties, siguin endèmiques, de
sempre, o epidèmiques, també de sempre, i que no se sabia com poder guarir-les. Els
flagells que ens deixaven desprotegits, per la molta agressivitat de la malaltia i la poca
efectivitat dels remeis. I així es buscava la solució en altres indrets. La fe arribava més
enllà que la ciència, i els coneixements i costums passaven al tresor de coneixements
populars, al folklore que en podríem dir, i d’aquí a les cançons. I se solia atribuir una
virtut  remeiera important a diverses advocacions de sants, i es feien peregrinacions o
romiatges a alguns santuaris, més als marians, o es cantaven goigs a diversos sants.
Anem omplint buits en aquests fons riquíssim del saber popular, treballat des de fa molts
anys, però sempre amb buits. Recordem aquí l’obra d’una de les personalitats que
poden servir més com a símbol en aquest camp de tota la Catalunya central, el metge
Oleguer Miró, que morí el 1926,  amb la seva obra plena d’erudició.

I precisament de la mà d’Oleguer Miró, passem a una altre punt, la participació d’un
sector diferent, en aquet cas el del comerç, en la difusió del coneixement cultural, sigui
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històric o científic. Fou ell precisament qui va portar l’empenta més efectiva en la
consolidació d’una revista que començant des d’un punt de vista ben diferent, va anar
recollint l’erudició i el coneixement, juntament amb la difusió d’informació comercial,
per a ser un llevat, un ferment, d’interès cultural entre els que avui situaríem en el grup
dels “consumidors”. A Manresa no va ser un, sinó dos, magatzems comercials, Jorba i
Gras, els que van crear i difondre la “Revista Ilustrada Jorba” i també “El Comarcano”.

Naturalment hi ha també l’interès per les institucions sanitàries en el sentit més concret,
és a dir les cases on es curaven els malalts. Els hospitals, més en aquest cas el de Berga,
també els de Solsona, i algun altre. I la situació sanitària, tot i que bastants  dels temes
que afecten el Berguedà i tota la Catalunya central s’han inclòs en la segona ponència,
la que tractava a la medicina quan la guerra civil, i que es publiquen en el volum següent
de les actes i de Gimbernat. Ja els comentarem aleshores.

En canvi potser hi ha una reducció en el nombre d’estudis d’estil biogràfic, de les persones
i també de l’obra escrita, que són més típics de moments en que l’enfocament és més cap
a les persones que a la societat. És a dir més cap els metges, i cirurgians i apotecaris, que
cap els malalts. També n’hi ha, i sobre tot els relacionats amb els anys de la guerra, i tenen
un interès excepcional perquè ens permeten conèixer fets i situacions que han tingut una
gran repercussió en la vida col·lectiva del país. I a més des del punt de vista de la tragèdia.

També hem de fer, des d’un o altre lloc, i aquest és potser el més adient, una disculpa. Era
intenció de l’organització del Congrés, i també dels propis autors, de lliurar en aquest
Congrés la segona edició del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans (DBMC), que es va
editar per primera vegada ran del Congrés de Lleida de 1981. La publicació dels tres volums
es va fer al llarg de tres anys. Ara la voluntat era donar-lo sencer però probablement amb
l’entusiasme per l’obra, i la pressió de l’organització, es va fer un error de càlcul. Hi ha una
quantitat més gran de matèria, és a dir hi ha moltes més fitxes. En moltes de les ja existents,
que eren més de vuit mil, també hi un increment d’informació. Però a més hi ha un buidat
persistent de més fonts que fan que el corrent de nova informació no s’aturi. Sempre tenim
afegits, o afegitons,  per a posar-hi. Dit això cal que les revisions siguin acurades, perquè les
dades de les diferents fonts d’informació no sempre són plenament coincidents. També
hem hagut d’esporgar una bona part de la informació que es tenia, d’èpoques més recents,
potser massa contemporànies. Tot i que tenim prou clar que les dates que ara són recents
al cap de cinquanta anys ja no ho són, i conserven el seu valor històric. Actualment la
informació que tenim és més del doble de la que hi havia en la primera edició. Ara els
volums seran més amplis, les galerades estan en Din A-4, i en lletra més petita. Es posaran
també a la xarxa, com ja hi són des de fa algun temps, els tres llibres de la primera edició i
molts més dels editats pel Seminari Pere Mata, que són de consulta lliure, sense restriccions.
Agraïm els ajuts, i demanem comprensió pel retard.
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CRÒNICA DEL XV CONGRÉS D’HISTÒRIA

DE LA MEDICINA CATALANA
Berga, 13, 14  i 15 de juny de 2008

Gimbernat, 2008 (*), 49,  9-18

GUERRERO i SALA, Lluís

President del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) té una llarga trajectòria en la
convocatòria dels congressos d’història de la medicina i, en aquest sentit, ha dut a terme
una inestimable tasca en la promoció de la cultura del país i en el coneixement de
l’evolució de la medicina catalana.

A les acaballes del XIV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, que commemorà el
centenari de l’Hospital Clínic i de la nova facultat de medicina de Barcelona, celebrat a
la capital, vaig proposar Berga com a seu del proper congrés. Aquella proposta prosperà,
i la  RAMC l’acceptà i em proposà com a president del XV Congrés, a celebrar a la ciutat
de Berga.

Aquell fet m’omplí de joia, per la meva relació professional i cultural amb la capital
del Berguedà des de fa més de trenta anys, i a més, per haver estat objecte de la
meva tesi doctoral, presentada a la UB amb el títol “Aspectes sanitaris de la vila de

Berga (1569 – 1760)”.

Aquell era un gran repte, ja que organitzar congressos a Barcelona té la facilitat de poder
comptar amb institucions i espais agençats on dur-los a terme, i unes majors facilitats
per aconseguir suports i finançament. Aquestes facilitats solen ser directament
proporcionals a la proximitat amb les capitals catalanes i a la importància demogràfica
de la seu elegida.

Em va sorprendre la receptivitat de Berga a la idea d’esdevenir seu del congrés; va tenir
una bona acollida en l’àmbit professional, ciutadà i de l’administració. Les facilitats es
van anar donant a mesura que es requerien, i vam triar com a lloc on desenvolupar els
actes el Pavelló de Suècia i el proper Hotel Berga Park, uns equipaments molt aptes per
a la realització d’esdeveniments acadèmics. Berga, una ciutat històrica -amb un nucli
antic bastant ben conservat- i emprenedora, s’identificà amb la iniciativa, i l’organització
fou un procés plaent i enriquidor.
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Una vegada determinada la seu i les seves possibilitats, es perfilaren els camps temàtics
del congrés, acordant estructurar-lo en quatre seccions: la primera, dedicada a “La

medicina al Berguedà i la Catalunya central”; la segona, a “Medicina, Guerra Civil i

dictadura”; la tercera, a “Aspectes sanitaris dels arxius parroquials”; i, la quarta, a
“Temes lliures”.

El congrés s’anuncià mitjançant la pàgina web de la RAMC (www.ramc.cat), i també amb
una primera carta, adreçada amb un any d’antelació a tots els socis de la Societat
Catalana d’Història de la Medicina (SCHM), als Centres d’Estudis amb activitat a la
Catalunya central, Cerdanya, Catalunya nord, Coordinadora de Centres d’Estudis de
Catalunya, Arxius Històrics Comarcals, Àmbit de Recerques del Berguedà, i a tots els
grups d’estudiosos i persones amb possible interès amb la temàtica del congrés. En ella
es descrivien les línies generals de l’esdeveniment. Sis mesos després es va remetre
una segona carta que incloïa els detalls.

El Comitè d’Honor fou presidit per l’Excm. Sr. Antoni Fogué i Moya, president de la
Diputació de Barcelona. Al Comitè Organitzador hi van figurar membres de la RAMC,
SCHM, i persones diverses de la Catalunya central i del Berguedà. El Comitè Científic va
estar integrat per personalitats en la recerca històrico - mèdica, la meitat d’ells professors
universitaris de prestigi.

El nombre d’inscrits a la trobada fou proper al centenar d’investigadors i una vintena
d’acompanyants.

La producció científica del congrés consistí en una conferència magistral inaugural,
titulada “Sine ira et studio”, pronunciada pel professor Josep M. Solé i Sabaté, catedràtic
d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, tres ponències,
vuitanta comunicacions, i una sessió acadèmica i administrativa.

La primera secció del congrés, dedicada a la medicina al Berguedà i la Catalunya central,
ens ha aportat diverses dades biogràfiques de metges de la regió, informació sobre els
seus hospitals i activitats, i referències sanitàries i socioculturals de la salut, algunes
extretes de la premsa local. En aquesta secció han cobrat un especial significat les
notícies del passat miner de la comarca.

El segon bloc temàtic, dedicat als metges i la sanitat durant la Guerra Civil, ha tingut un
paper predominant en la reunió, el que major interès ha suscitat, el què es demostra
amb una major participació i amb el gruix i la rellevància de les aportacions realitzades,
en aquest cas, trenta treballs. La importància de la Guerra Civil en l’entorn de la sanitat
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catalana s’ha tractat parcialment en algunes ocasions, però no ha estat mai el motiu
principal d’un congrés d’història de la medicina com ha succeït en aquesta ocasió.
Aquesta època de gran duresa, que ha deixat profundes ferides en la societat i en les
persones que van viure el conflicte, no ha estat analitzada mai en profunditat i des de
òptiques diverses; ara, aquest congrés esdevé un dels seus referents més clars. El
record dels metges morts, la repressió, l’exili, l’anorreament, juntament amb la reculada
de la sanitat catalana i l’avenç en noves tècniques propiciades per la contesa, omplen
bona part dels fulls d’actes.

La tercera secció s’ha dedicat al aspectes sanitaris dels arxius parroquials per la
importància d’aquests fons per a extreure informació sanitària i dels sanitaris, en espe-
cial de l’època anterior a la implantació del Registre Civil. Les dades presentades han
enriquit el nostre coneixement sobre algunes zones del Berguedà, del Solsonès, i d’altres
comarques catalanes.

El bloc miscel·lani destinat a temes lliures ha acomplert la seva missió d’acollir treballs
sobre diferents llocs dels territoris de parla catalana en qualsevol època. Els treballs
aportats donen llum a aspectes de gran interès de totes les demarcacions catalanes,
des de l’edat mitjana fins ara.

La sessió acadèmica i administrativa de diumenge es dedicà a explicar l’estat de redacció
de la nova versió del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, extraordinàriament am-
pliada, les complexes revisions del qual han impedit, finalment, la seva presentació en el
congrés. També es parlà de la digitalització de Gimbernat. Revista catalana d’Història de

la Medicina i de la Ciència i de la seva ubicació a Internet a l’adreça http://raco.cat/
index.php/gimbernat. Es donà notícia dels treballs que fem col·lectivament per acréixer
els continguts gràfics de l’Arxiu Iconogràfic Històric de la Sanitat Catalana ‘Gaspar

Sentiñón’. Per últim es posà molt d’èmfasi en les normes d’edició a la revista Gimbernat,
exigibles a tothom a partir del congrés.

El XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana no solament ha estat una tribuna de
presentació de ponències i comunicacions i un àmbit de bescanvi d’opinions, sinó també
un espai cultural de primer ordre, obert al Berguedà i als seus ciutadans, i un important
conjunt d’actes destinats a reforçar els trets d’excel·lència de l’esdeveniment.

Els espais socials comuns del congrés dins del Pavelló de Suècia els vam ocupar amb
quatre exposicions. Una, “L’Institut de Fisiologia de Barcelona. Contribució als centenaris

de la Nova Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic de Barcelona (1906) i de l’Institut

d’Estudis Catalans (1907)”, una exposició itinerant coordinada per Jacint Corbella, Ma-
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nuel M. Escudé i Joan Pujol; ocupà 26 plafons i una extensa superfície. Una altra exposició
fou “Els metges catalans a l’exili”, també itinerant, coordinada per Alfons Zarzoso; constà
de 17 plafons. La tercera, “Visió de la medicina social a finals del segle XIX”, una exposició
digital projectada amb canó, l’autor de la qual fou Víctor Gómez. La quarta, “El Berguedà

i rodalia: imatges del passat”, també consistí en una exposició digital projectada amb
canó, els autors de la qual foren Joan Plana i Foto Luigi.

En els mateixos salons del Pavelló també s’hi van oferir dues petites mostres en sengles
vitrines; una, dedicada al mític metge de les mines de Fígols, Dr. Benito Moradillo, i una
altra als aspectes històrics de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga.

Es van oferir cinc sortides culturals als congressistes i acompanyants. El divendres, dia
13 al matí, a l’església pre-romànica de Pedret, de la què un dels seus motius pictòrics
murals ha estat la icona del congrés; per la tarda es visità el Museu de les Mines de Cercs
i la colònia minera de Sant Corneli, testimoni del passat de la mineria del carbó de la
comarca. El dissabte, dia 14 al matí, visita guiada al barri antic i històric de Berga i als
llocs destacats del seu patrimoni històric i artístic; per la tarda es visità la Pobla de Lillet
i els jardins Artigas, obra de Gaudí. El diumenge, dia 15 al matí, es va fer la sortida a la
serra de Queralt, visitant el santuari i les capelles, emfasitzant els aspectes patrimonials
i naturals.

El congrés també va oferir dos concerts als participants, acompanyants i als ciutadans
de Berga i comarca. El primer, de la Polifònica de Puig-reig, amb l’execució d’una
primera part clàssica i d’una segona contemporània, acabada a petició del congrés
amb la interpretació solemne i protocolària del Cant de la Senyera. El segon, de
Musicart, amb composicions de predomini actual, per a corda. La música va ser un
element cultural destacat del congrés. Vull recordar, per la seva emotivitat, el final del
dinar de cloenda, quan per sorpresa un sol de tenora va interpretar el “Ball de l’Àliga”
de la Patum, i tots, dempeus i en silenci, vam demostrar el nostre agraïment i respecte
per la ciutat que ens acollí.

El balanç del congrés fou molt positiu i molt ric, tant en aportacions en el camp històric
com en l’ambientació cultural.

Entre les conclusions del congrés en destacaré tres aspectes. En primer lloc, l’interès
general palesat pels congressistes en l’edició del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans,
una obra de referència, instrumental i bàsica pel coneixement de la història del metges
de Catalunya. En el segon, el congrés traslladà al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
la necessitat del record i reconeixement de tots els metges que la medicina catalana va
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perdre en ocasió de la Guerra Civil de 1936 – 1939. El tercer, es féu una petició a
l’Ajuntament de Berga perquè atorgui el nom d’un dels seus carrers a un dels més
prestigiosos fills de la ciutat, el metge i farmacèutic Josep Antoni Salvà i Miquel.

El congrés de Berga ha estat un gresol de cultura i un àmbit d’aportació de nous treballs
historicomèdics, però també un element dinamitzador local que ha volgut difondre i
promoure aquest tipus de recerca a les terres berguedanes; de ben segur que els seus
nombrosos estudiosos locals continuaran el camí que hem fressat i espigolat.

Finalment, a títol personal, vull agrair l’oportunitat que m’ha atorgat la Reial Acadèmia
de Medicina de Catalunya de presidir aquest congrés i de poder-lo desenvolupar a
Berga, a la Societat Catalana d’Història de la Medicina els suports i col·laboracions de
tota mena que m’ha donat, i a la ciutat de Berga i al Berguedà, el seu escalf i patrocini.
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Dues imatges del complex on es celebrà el XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana: el Pavelló

de Suècia, amb la torre encara en construcció, i al fons l’Hotel Berga Park.
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Inauguració oficial del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. D’esquerra a dreta:

Josep A. Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i

Balears; Jacint Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; Juli Gendrau,

alcalde de Berga; Lluís Guerrero, president del XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana; i

Víctor J. Marí, president de la Societat Catalana d’Història de la Medicina.
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A sobre: Assistents al XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Berga els dies 13,

14 i 15 de juny de 2008. A sota: un dels ponents del Congrés presentant el seu treball..
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A sobre: Assistents al Congrés a la sala d’actes on es celebraren les sessions. A sota: exposició

sobre l’Institut de Fisiologia de Barcelona a la recepció de la seu del Congrés.
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BÉNS PATRIMONIALS I INVENTARIS DE L’HOSPITAL

SANT BERNABÉ DE BERGA

VILADÉS i LLORENÇ, Ramon
Àmbit de Recerques del Berguedà

RESUM: L’Hospital Sant Bernabé de Berga existeix des de la Baixa Edat Mitjana, i era
anomenat hospital dels pobres, llevat dels quinze anys posteriors a les dues primeres
guerres carlines, que fou anomenat hospital militar. Aquest equipament sanitari es
mantenia dels benefactors, d’una petita quantitat en metàl.lic que pagaven els malalts
que podien, i dels béns immobles que posseïa, avui gairebé desapareguts del tot, llevat
de l’edifici de l’hospital vell i una casa. Acaba l’article amb uns inventaris dels
equipaments efectuats el 1842 i 1851, els quals ens donen una idea dels pocs mitjans
de què es disposava.

Paraules clau: Hospital comarcal Sant Bernabé. Guerres Carlines. Berga.

RESUMEN: El Hospital de San Bernabé de Berga existe desde la Baja Edad Media. Se le
llamaba Hospital de los pobres, excepto en los quince años posteriores a las guerras
carlistas en los que fue denominado hospital militar. Se mantenía merced a los benefac-
tores, a pequeñas cantidades en metálico que pagaban algunos enfermos que podían
hacerlo, y de los bienes inmuebles que poseían, hoy prácticamente ya inexistentes,
excepto el edificio del hospital viejo y una casa. Se concluye con los inventarios de los
equipamientos efectuados en 1842 y 1851, que nos dan una idea de los pocos medios
de que se disponía.

Palabras clave: Hospital comarcal Sant Bernabé. Guerras Carlistas. Berga.

*

INTRODUCCIÓ

No sabem, de cert, quan es va fundar l’Hospital de Berga. Sembla que la seva fundació
es deu a Pere de Berga, segons una escriptura de 1268. Aquest hospital hauria estat al
costat de l’església de Sant Pere, concretament, on hi ha la capella de la Mare de Déu
dels Dolors. Jacint Vilardaga, en la seva història de Berga, treu un text, on consta que els
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cònsols busquen un lloc idoni per socórrer els pobres que estan malalts. Per a aquesta
fi, el 1290, van comprar una casa als pares i fill de Berenguer de Prat, per habilitar-la com
a hospital de malalts pobres. En aquest moment, també es diu que hi van edificar una
capella sota l’advocació de sant Bernabé i un cementiri. Es va pagar amb les rendes del
comú i amb donatius de particulars.

En canvi, en les Notes històriques de la ciutat de Berga, del Dr. Ramon Huch, diu que en
una làpida sepulcral del convent de Sant Francesc hi havia escrita aquesta llegenda:
Aquí reposa A. de Pinebret, mercader de Berga, que morí el dia 3 d’agost de l’any del
Senyor 1347, i mana que s’edifiqués, amb els seus béns, un hospital per recollir els
pobres de Jesucrist, i mantenir-los en el mateix hospital.

Sigui com sigui, es pot assegurar que ja en el segle XIV existia un hospital a Berga. Però
no és fins el 1721 que s’edificà l’immoble que ha arribat fins a nosaltres. Els regidors
d’aquell any resolgueren d’edificar una nova casa i capella en el mateix lloc on es
trobava el vell, i el 1726 fou beneïda la capella, i n’eren administradors el rector de
Berga, Pau Irla, Josep de Giblé i Bonaventura Claris.

L’hospital dels pobres va passar a anomenar-se Hospital Militar des de 1840 a 1854, a
causa de les guerres carlines. Les Germanes Carmelites de la Caritat es van fer càrrec de
l’hospital el 1834. Però quan Berga va caure en mans dels liberals, les germanes, amb
Joaquima de Vedruna com a superiora, es varen refugiar a França. Aleshores,
l’administració, passà a mans dels militars, fins que, el 1854 se’n tornà a fer càrrec
l’administració civil, i el 1857, l’atenció als malalts fou encarregada, de nou, a les
Germanes Carmelites de la Caritat.

La Junta, en funcions, al 1900 va aprovar un reglament de funcionament, ja que fins
aleshores no n’hi havia cap. Es va portar a terme un inventari dels béns mobles i immobles,
i també dels documents.

El 1940, el governador civil de Barcelona, Sr. Correa, va impulsar la construcció d’un nou
hospital, però quan ja hi havia les parets alçades i la coberta, es van aturar les obres, i
així va quedar durant una quarantena d’anys. El 1959, per iniciativa de l’Ajuntament, es
varen fer obres de rehabilitació a l’hospital vell a fi de millorar l’edifici i posar-lo al dia1 .

A finals dels anys setanta es va endegar l’estudi del nou hospital, i es va optar per
aprofitar la construcció que havia quedat aturada l’any 1940, però se’n va ampliar la
capacitat amb un edifici de nova planta, connectat al vell. El dia 2 d’agost de 1981 es feia
la inauguració del nou hospital comarcal, el primer que va inaugurar la restaurada
Generalitat de Catalunya.
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BÉNS IMMOBLES2

Segurament que si tinguéssim a mà els testaments dels berguedans trobaríem multitud
de deixes a favor de l’hospital dels pobres, no solament en diners, sinó també en espècies.
El 1543, una sentència arbitral adjudica, per indivís, a l’hospital de Sant Bernabé el bosc,
terra de cultiu i erma del Tossal de Fullarcs, i que en 1574 ja eren establertes i convertides
en vinyes, de les quals l’hospital en cobrava un cens anual.

Econòmicament l’hospital vivia de les rendes dels immobles que eren de la seva propietat,
de les pensions dels censals atorgats, de donatius, i d’una petita quantitat que es
cobrava als malalts que podien pagar. Tinguem en compte que els pobres eren acollits
gratuïtament.

Esmentem, ara, les propietats que tenia l’hospital, segons la documentació de mitjan
segle XIX i principis del XX.

Hort del Lladó (1658-1920)

És la possessió més antiga que ens consta. L’arrendament d’aquest hort, amb els anys,
va passar per diferents mans, segons consta en els documents que s’han conservat.

Actes de l’hort del Lladó.

1- Acta de venda del dret de lluir i quitar perpètuament l’hort del Lladó,
abans dit, el canemar, fet per Cristòfol Grifell, pagès de la vila de Berga i a
Francesca, sa muller, per fer front a les seves necessitats i particularment
per alimentar-se ells mateixos i als seus hereus i successors, a favor de
Jaume Andreu, traginer de dita vila, pel preu de 26 lliures, 3 sous, rebut en
poder de rvd. Bernat Roderga, prevere i notari públic de Berga, a 7 de
novembre de 1661.

2- Firma per raó de senyoria de dita venda, en poder de dit Roderga, a 3 de
febrer de 1662.

3- Rebut del preu de venda, en poder de dit Roderga, a 7 de novembre de
1661.

4- Acta de possessió de dit hort donada per dit Cristòfol Grifell a Jaume
Andreu, en poder de dit Roderga, a 7 de novembre de 1661.

5- Acta de venda que féu de dit hort, Francesc Viladomiu, ferrer de Berga a
Jaume Andreu pel preu de 22 lliures i amb el terç i acta de 24 lliures, 1 sou,
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pel preu del qual posseïa dit hort a carta de gràcia, en poder de dit Roderga,
a 8 de novembre de 1661.

6- Rebut del sobredit preu de 24 lliures, a sou, al peu de dit acta de
revenda.

7- Firma per raó de senyoria de dita revenda, en poder de dit Roderga, a 3
de febrer de 1662.

El sobredit hort (abans dit canemar) fou donat, entre altres coses, en dot a Francesca
Gonser y Andreu, filla de dit Jaume Andreu, moliner, i muller de Josep Gonser, carder.
Consta en els capítols matrimonials, en poder de Josep Riu, notari de Berga (sense
data).

El 1897, dit hort el tenia arrendat en Benet Vilella i Xandri (a. Benet de la Tela), natural de
Fígols, de 44 anys d’edat, pagès, resident al carrer del Roser, núm. 17 de Berga. El preu
de l’arrendament és de 240 pts. anuals.

Finca i casa “El Regatell”  (1869-1921)

La finca que s’arrenda a Victoriano Conill i Pujol, coneguda pel Regatell de Coforb, terme
de Capolat, consta d’unes tres quarteres de terra, bosc i erms.

- L’arrendament és indefinit i per anys naturals, i s’ha d’avisar catorze
mesos abans de donar per extingit el contracte, que comença l’1 de gener
de 1900.

- El propietari ha de pagar la contribució territorial.

- Les altres contribucions i impostos municipals van a càrrec de l’arrendatari.

- L’arrendatari s’obliga a cultivar la finca, com a bon pagès, a ús i costum
del país, i no la podrà dedicar a altres usos; haurà de conservar les rases
i les margeres i el bosc com a bon pagès.

- Quan s’acabi l’arrendament, l’arrendatari haurà de deixar la palla,
farratges i els fems; se li donarà el dret de treure el blat que hagi sembrat,
i que no podrà ser més de la meitat del conreu.

Al 1921, la finca encara és arrendada a Victoriano Conill pel preu de 200 pts. anuals.

Aquesta finca fou una deixa testamentària de M. Àngela Claris i Pascual, soltera, i veïna
de Berga, fet a 18 de juliol de 1854.
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Casa davant de l’Hospital (1854-1861)

D’aquesta casa només en tenim referències per les obres que s’hi varen fer el 1854 i
el 1861. El 1854 es va desfer un sostre, arranjar escales i portes, pel valor de 115
pessetes. El 1861 es va emblanquinar. Aquesta casa era una deixa testamentària de
M. Àngela Claris i Pascual.

Molí del Posas (1872-1920)

- La finca és coneguda per Molí i terres del Posas, amb unes tres quarteres
de sembradura, aproximadament, situat a la Baells, i propietat de l’Hospital
de Berga.

- S’arrenda a Bonaventura Casals. L’arrendatari ha de cuidar de les coses
arrendades com a bon arrendador.

- Haurà de pagar per avançat l’import de les obres necessàries que es
facin a la casa-molí. Tot el que pagui ho haurà de justificar  amb rebuts
formals.

- El preu d’arrendament anual, són 100 lliures barceloneses, que haurà de
pagar per semestres avançats. D’aquest preu s’abonarà el que hagi pagat
per obres.

- L’arrendament és per cinc anys, i podrà ser prorrogat per cinc més, si cap
de les dues parts no diu res. 1 de gener de 1858.

El contracte el signen l’alcalde, Josep Montorcí; l’ecònom, Ramon Saló; l’administrador,
Josep Vila; Josep Sarraís, Hipòlit Puig, Climent Casellas. I segell que diu: Hospital Civil
del districte de Berga. Al 1920 fou arrendat a Josep Perarnau i Cortina, natural de Vallcebre
i veí de Berga, pel preu de 250 pts. anuals.

Caseta i hort de Pere Aloy (1833-1860)

Casa i hort situats al carrer de les Canals, núm. 28.

Joan Saldoni, el 1846, paga per la casa, abans de Pere Aloy, la quantitat de 24 duros
anuals. Simó Planas, mestre de cases, el 1855, paga 18 pessetes per mig any de lloguer
de l’hort de Pere Aloy.
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El 1859, l’Estat la desamortitza i la posa a subhasta pública. L’11 de gener de 1858, la
Junta de Beneficiència formalitza la protesta, perquè diu que l’hospital no és el propietari,
sinó que només l’administra, segons les disposi-cions testamentàries de Mn. Ferrer. I
que dels rèdits de l’immoble se n’ha de celebrar misses a l’església de l’hospital, i per
tant correspon a béns eclesiàstics, l’alienació  dels quals s’ha suspès.

No devia servir de gaire la protesta, ja que el 7 de desembre de 1860 es va acceptar la
compra per part de Josep de Fontserè i Mestre, pel preu de 16.000 rals.

Terra i casa del Cutal  (1865-1870)

El 1865, Joan Bonet, traginer, de la vila de Berga, sotsarrenda per cinc anys la terra del
Cutal, de set jornals, situada a cal Batlle, d’aquesta mateixa Vila, a Ramon Minoves, amb
els mateixos pactes que tenia l’arrendador, Joan Bonet. El preu  és de 48 duros.

El 1870, Martí Solsona té arrendada la casa del Cutal pel preu de 9 duros anuals.

Serra de la Petita (1878)

A la Serra de la Petita, l’Hospital tenia un tros de terra de cultiu. Només tenim uns
comptes del que es va collir l’any 1878. No ens consta l’arrendatari.

- Dues quarteres de patates .............................. 12,50 pessetes.
- 9 quarteres de blat de moro ............................ 11,25 pessetes
- 1 q. ½ de mongetes de color ............................   2,00 pessetes
- 9 quarteres de sègol ........................................ 10,50 pessetes
Total ................................................................. 36,25 pessetes

- 3 q. per sembrar any actual ............................ -   4,00
Total ................................................................. 32,25 pessetes

Casa del carrer de les Carretes, núm. 56 (1852-1868)

Pel que es desprèn d’uns quants rebuts que resten d’aquest arrendament, l’Hospital
posseïa una botiga en aquest carrer de Barcelona, la qual fou arrendada a Josep Boix, el
1852, pel preu de 3 duros mensuals.
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ESTAT DE TOTES LES FINQUES DE L’HOSPITAL, SEGONS EL SEU VALOR DE VENDA,
DE RENDA, DE CÀRREGUES, I RENDES LÍQUIDES ANUALS.

BERGA, 6 DE FEBRER DE 1855.

POBLE DE LES FINQUES VALOR VENDA VALOR RENDA CÀRREGUES RENDA LÍQUIDA

Molí fariner del Posas 16.666,00 500,00 60,00 440,00

El Regatell 14.400,00 432,00 51,28 380,60

Una casa de Berga 6.880,00 206,14 30,33 175,15

Casa, hort i censal 10.133,11 304,00 45,20 215,14

Altra casa 16.000,00 480,00 72,00 408,00

Altra 16.000,00 480,00 72,00 408,00

TOTAL 80,079,11 2.402,14 375,13 2.027,10

L’Hospital de Berga ingressava dels immobles ....... 2.027,10 rals
Dels censals ......................................................... 2.625,80 rals
Total .................................................................... 4.652,90 rals

EQUIPAMENTS

Es conserven uns quants inventaris dels equipaments que tenia l’hospital després de la
primera guerra carlina. En transcrivim dos. Un, de 1942 i l’altre de 1951. A través d’ells,
només podem arribar a una conclusió:realment era hospital dels pobres, perquè no
arribava a tenir el més necessari per desenvolupar l’activitat sanitària satisfactòriament.
Només cal veure la gran quantitat d’objectes vells o en un estat de deteriorament consi-
derable.

Dóna la sensació que no tots els inventaris són fets amb el mateix criteri ni amb el mateix
rigor. Algunes de les dades que donen gairebé semblen impossibles. Per exemple, en
l’últim inventari que presentem i que no porta data, quan inventaria els estris de la cuina,
constatem que només hi havia una caldera gran, un perol petit, dos cassons i dues
paelles. És possible, que amb aquests escassos atuells poguessin atendre tots els
malalts?
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1. INVENTARI DE 1842. LLIBRE D’ALTES I BAIXES DE LES ROBES I ESTRIS DE
L’HOSPITAL MILITAR DE BERGA

“Nosotros los abajo firmados, Dn. Juan Corominas, maestro carpintero;
Dn. Pablo Folgueras, maestro sastre; Dn. Pedro Guix, maestro calderero;
Dn. Clemente Escobet, maestro carpintero; Dn. Francisco Rosell, maestro
sastre; y Dn. Pedro Elias, maestro calderero, expertos nombrados, los tres
primeros, por el caballero comisario de Guerra, inspector del Hospital mi-
litar de esta Plaza, Dn. Antonio  M. Orlando, en representación de la admi-
nistración militar, y los tres restantes por Dn. Ignacio Maspons, en el citado
nombre de apoderado del representante del asentista, Dn. Manuel
Matheu, para el inventario, clasificación y valoración de los efectos, ense-
res y demás, que de propiedad de dicha Administración Militar (...) en
dicho Hospital, este dia, hemos tomado la correspondiente venia del Sr.
Dn. José Alverola, encargado de dicho establecimiento y del mencionado
Sr. Comisario de Guerra, para proceder a la clasificación de dichas ropas,
enseres, muebles y demás, a los que, segun nuestra inteligencia y median-
te el juramento que tenemos privados al ingreso de nuestros respectivos
oficios, hemos dado los valores que expresa este inventario, importantes
en junto, cuatro mil novecientos cincuenta reales y veinte maravedís de
vellón, y por ser la verdad, lo firmamos en la Villa de Berga, a veinte y ocho
de Junio de mil ocho cientos cuarenta y dos.

ROBA Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Mantes Bones 31 10 00 310 00 702 00
Velles 49 8 00 392 00

Coixins de llana Regulars 12 7 17 90 00 90 00
Matalassos Regulars 12 54 00 648 00 648 00
Conxes Velles 1 10 00 10 00 10 00
Camises Bones 25 14 00 364 00 508 00

Regulars 24 6 00 144 00
Vànoves Regulars 4 3 00 36 00 92 00

Velles 4 4 00 16 00
Llençols Regulars 40 8 00 320 00

Vells 46 2 17 115 00 439 00
Fundes Velles 38 00 6 17 10 17 10
Coixins per a ferits Bons 1 00 24 00 24 00 24
Tovallons Regular 9 1 17 7 17 13 17
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FERRO Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Fogó Vell 1 6 00 1 00 1 00
Tenalles Vella 1 2 00 2 00 2 00
Romana Regular 1 9 00 1 00 1 00
Olles Velles 2 6 00 12 00 12 00
Pesos balances Vells 7 4 00 4 00 4 00
Graelles Velles 1 10 00 10 00 10 00

ESTANY Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Xeringues Regular 1 6 00 6 00
Inútil 1 1 17 1 17 7 17

FUSTA Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Banquetes Bones 90 3 00 270 00
Regulars 101 2 00 202 00
Velles 289 1 00 289 00 761 00

Posts Bones 117 1 17 175 00 698 17
Regulars 523 1 00 523 17

Taules Bones 2 10 00 20 00
Regulars 1 7 00 7 00
Velles 9 2 00 18 00 45 00

“Palomillas” Bones 9 00 17 2 17 2 17
Peu Bons 9 00 24 3 18 3 18
Aparells cirurgia Bons 2 8 00 8 00 8 00
Brasers de fusta Regulars 4 2 00 8 00 8 00
Calaixeres Bones 4 30 00 120 00 120 00
Paperera Bona 1 8 00 8 00 8 00
Crosses Velles 2 00 17 1 00 1 00
Pissarres Bones 5 1 17 7 17 8 33

COURE Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Calderes Velles 6 208 00 208 00 208 00
Olles Regulars 1 35 00 35 00 93 00

Velles 1 18 00 18 00
Caldera petita Regular 1 30 00 30 00 30 00



28 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 19-31, ISSN: 0213-0718

Ramon Viladés i Llorenç

Paelles Regulars 2 9 00 18 00 18 00
Xocolateres Velles 1 2 00 2 00 2 00
Paella petita Inútil 1 1 00 1 00 1 00
Escumadora Vella 1 1 17 1 17 1 17
Cassons Vells 2 1 00 1 00 3 00

Inútils 2 00 17 00 17

LLAUNA Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Mesures d’oli Bones 2 00 4 8 00 8 00
Bidons Vells 3 4 00 12 00 12 00
Embuts Vells 4 00 17 2 00 2 00
Banyeres Regular 1 49 00 49 00 53 00

Vella 1 8 00 8 00
Palmatòries Regulars 4 5 00 20 00 20 00
Cassons Vells 3 00 8 24 00 24 00
Llums d’oli Regulars 4 1 17 6 00 6 00
Balances Velles 1 2 00 2 00 2 00

VIDRE I TERRISSA Estat Nombre Rals Marav. Valor parcial Valor Total
Rals Merav Rals Merav

Ampolles Velles 25 00 4 2 32 2 32
Llànties Bones 7 00 12 2 16 2 16
Càntirs Vells 9 00 18 2 22 2 22
Plats grans Vells 5 00 4 00 20 00 20
Gots Vells 30 00 6 5 10 5 10
Tasses Velles 30 00 8 7 02 7 02
Orinals grans Regulars 6 1 00 6 00 6 00
Orinals petits Regulars 9 00 20 5 10 5 10
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2. INVENTARI DE 1851

Roba per a Oficials
Coixins 24
Camises 12
Cobrellits 8
Matalassos 3
Gorres 12
Llençols 12

Roba per als soldats
Coixinets 7
Camises 206
Coixins de llana 69
Matalassos 71
Capes 8
Coixins de cotó 60
Fundes dels coixins 127
Fundes dels matalassos 127
Gorres 233
Mantes 140
Genolleres 21
Llençols 337
Tovallons 142
Sacs 2

Ferro
Pales 1
Ganiveta 1
Ganivets de cuina 3
Fogones 1
Destral 1
Olles 2
Pesos 7
Graelles 1
Romanes 1
Tenalles 1

Coure i llauna
Balances 1

Xocolateres 1
Casses 1
Calderes 6
Escumadores 1
Olles 1
Perols 1

Estris de fusta
Aparells de menjars 1
Aparells per guarir 1
Banquetes 482
Bancs per a tòpics 2
Caixes de xeringues 1
Caixes de trencats 3
Catres 2
Llitera foradada 1
Calaixeres 2
Pissarres 2
Postades per a la roba 1
Fogons 4
Carrutxes 2
Taules 12
Crosses 2
Marques per a roba 1
Paperera 1
Ratoneres 1
Cadires de braços 4
Cadires 15
Posts per als llits 668
Tapadores de gerres i d’orinals 6
Tauletes per a números i  rètols 100
Torniquets 1

Llauna
Àmfores 4
Banyadores 2
Balances 1
Cassó gran i petit 3
Palmatòries 4
Gerres per l’oli 1
Embuts 4
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Fanals amb vidre 2
Taules per a vinagreres 1
Mesures 5
Mesures per a líquids 5
Areners 1
Tinters 1
“Obleres” 1
Llumeneres 3

3. UN ALTRE INVENTARI, SENSE DATA

Roba blanca
Llençols mig usats 40
Màrfegues mig usades 10
Camises d’home m. u. 16
Camises de dona regul. 10
Camises dolentes (draps) 12
Coixineres regulars 14
Gorres mitjanes 13
Cobrellits bons d’indiana 2
Flassades bones 4
Flassades borelles 2
Flassades de cotó 10
Matalàs de catre 1
Coixins de llana i cotó 12
Conxes de catre 2
Vànoves blanques 2
Vànova mig usada 1

Varis
Coberts 2
Xeringues grans 1
Xeringues petites 4
Cistelles 1
Formularis de medecines 1
Sondes de goma 1
Quadre Verge dels Dolors 1

Roba dels expòsits
Llençolets de tela 15
Gorretes 16
Camisetes 20
Llits o banquetes ferro 24
Llit de pilars 1
Pots per a la llet 30
Escambells 2
Taules de pi 3
Caixeta per benes 1
Cadires 7
Bancs 2

Cuina
Caldera gran 1
Perol petit 1
Cassons 2
Paelles 2
Càntirs 2
Llossa de metall 1
Escumadora de llauna 1
Pala 1
Molls 1
Marmita d’aram 1
Lleves 1
Ampolles de vidre 6
Gots de vidre 5
Plats blancs 6

Capella
Casulles 4
Albes 2
Cíngols 1
Àmits 2
Estovalles 3
Purificadors 5
Lavabos 3
Canelobres de fusta 4
Canelobres de llauna 4
Missals 2
Canadelles 1
Floreres de llauna 8
Llums de coure 3
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ESTAT ACTUAL DELS BÉNS PATRIMONIALS

Actualment, l’hospital posseeix els immobles següents:

1- Una casa que consta de baixos, dues plantes i terrat i un hort, d’unes
tres àrees de cabuda, situats a la carretera del Castell.

2- Una casa de dues plantes i baixos, situada al carrer Balmes, 6-8, amb
una superfície de 457 m2, i amb un hort i pati de 258 m2. Aquest immoble
és ocupat per la Creu Roja.

3- Hospital vell.

4- Residència Sant Bernabé. Falten alguns tràmits administratius perquè
consti com a propietat de l’hospital.

De tots aquests immobles l’hospital no en treu cap rendiment econòmic.

NOTES

1. Notes tretes del l’article de Josep M. Anglerill, Història de l’hospital de Berga, publicat a l’Erol núm. 8, pàg.35-37.
Àmbit de Recerques del Berguedà, Berga, 1983.
2. Arxiu Comarcal del Berguedà. Documents de l’Hospital de Sant Bernabé, caixa 65-66-67; anys 1840-1843 i
1851-1855.
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ELS QUATRE HOSPITALS DE SOLSONA

BARTRINA i COROMINAS, Enric

Director de l’Arxiu Diocesà de Solsona

RESUM: Notícia breu de quatre hospitals de Solsona: el de Santa Maria, amb noticia
inicial de 1296, i la reorganització de 1336; l’Hospital dels Pobres, amb existència anterior
a 1409, que estava a l’actual plaça de sant Pere; l’Hospital de Llobera, amb dades de la
família que el va dotar en el segle XV; i el de Peremàrtir Colomés, dotat amb els béns
d’aquest mercader, i que actualment funciona com a residència d’avis.

Paraules clau: Hospitals de Solsona; Hospital de Llobera; Hospital de Peremàrtir Colomés; Hospital de Santa Maria;

Hospital dels Pobres.

RESUMEN: Noticia breve de cuatro hospitales de Solsona: el de Santa María, con noticia
inicial de 1296 y la reorganización de 1336;  el Hospital de Pobres, con existencia ante-
rior a 1409, que estaba en la actual plaza de sant Pere; el Hospital de Llobera, con datos
sobre la familia que lo dotó en el siglo XV y el Hospital de Peremàrtir Colomés, dotado con
los bienes de este mercader, y que actualmente funciona como residencia geriátrica.

Palabras clave: Hospitales de Solsona; Hospital de Llobera; Hospital de Peremàrtir Colomés; Hospital de santa María;

Hospital de Pobres.

*

La causa dels dos primers hospitals de Solsona va ser la prosperitat

i decadència de la canònica de Santa Maria i els promotors

dels altres dos van ser els intrèpids mercaders de Solsona.
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1 - L’HOSPITAL  DE  SANTA MARIA

a – La canònica de Solsona

Entre les antigues col·legiates de Catalunya, una de les que tenia més renom era la de
Santa Maria de Solsona. Hom es lamenta de la poca atenció que els investigadors han
dedicat a les col·legiates, en comparació als molts estudis que s’han fet dels monestirs.
En un principi, Santa Maria de Solsona era un cenobi que aplegava uns quants clergues
que feien vida comunitària segons la regla del concili d’Aquisgrà. D’aquest primer moment
és la consagració de l’església preromànica de l’any 977 de la qual sols en queda el
pergamí, on s’hi llegeix que “ja existia abans, des de temps antic”.(1)

Amb la protecció dels comtes d’Urgell s’arriba a la segona consagració d’una església
romànica de l’any 1070, on es fa notar que era “un temple famosíssim en tot el món i digne
de tot honor”(2). La canònica de Solsona, que s’havia iniciat ben pobrament experimenta
moments d’esplendor. La fama que adquirí aquesta església fou causa que abundessin
les donacions, que molts nobles tinguessin Santa Maria de Solsona com patrona de la
reconquesta de les terres de Ponent i que li encomanessin la cristianització de les terres
conquerides.

Aquesta eufòria que viu la canònica es manifesta en què alguns comtes d’Urgell són
enterrats a Solsona. El rei Alfons II d’Aragó es titulava canonge de Solsona. A canonges
del monestir se’ls confiava missions importants , com a Gilabert de  Cruïlles que fou
ambaixador davant el rei d’Anglaterra (1287) i Berenguer de Puigverd es nomenat delegat
plenipontenciari pel tractat de pau de Tarascó de Provença (3).

Són molts els cavallers que es donen al monestir, establint-hi la seva residència durant
els  darrers anys de la seva vida, formant part de “la família del Monestir”. També
algunes dames es donaven al monestirs. En un curiós pergamí de l’Arxiu de Solsona de
l’any 1175 consta que havia format part d’aquesta “família” una tal Berenguera,
vescomtessa de Berguedà, mare del famós trobador Guillem de Berguedà, que es dóna
al monestir de Solsona amb els seus béns, on vol ser enterrada. Tota aquesta gent, junt
amb els malalts de la vila eren atesos en l’hospital del monestir (4).

b – L’hospital de Santa Maria

En la majoria de monestirs tenien un hospital, no sols per acollir-hi els malalts sinó per
tenir cura dels pelegrins i mendicants que passaven (5). Els hospitals dels monestirs eren
diferents dels llocs on acollien els empestats que  estaven situats fora de les ciutats i solien
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portar el nom de Santa Magdalena. Fins fa poc a Solsona hi havia una capella dedicada a
Santa Magdalena, vora el cementiri actual, que tenia aquesta missió.

Els hospitals dels monestirs també es diferenciaven dels hospitals que acollien els
vianants que travessaven els ports de muntanya, considerats perillosos. Així, trobem
l’Hospitalet  de Roca-sança, vora Gréixa, com accés  berguedà als colls del Pendís i coll
de Jou, camí de Cerdanya, que enllaçava amb l’Hospital del Coll de la Perxa i continuava
amb un altre hospital que hi ha a la davallada, abans d’arribar a Aix les Termes.

La primera notícia que ens parla de l’hospital de Solsona es troba en un pergamí de 1296,
on consta que una tal “Pasqüeta, muller de Pere Balaguer de Solsona, i el seu fill reconeixen
i confessen a Ramon de Santamaria i a la seva dona, Guillema, no tenir cap dret sobre les
cases de l’hospital de Santa Maria, ni en el pas de carrer  que hi ha entre dites cases i
l’hospital” (6). Per aquest document no sabem si aquestes cases eren annexes al monestir,
però ens dóna constància de l’existència de l’hospital.

En una reorganització que fa el prior Bernat de Riart en el “Llibre de les Constitucions” de
l’any 1336, se sap que hi havia molta gent en el monestir, entre ells un canonge infermer o
hospitaler que disposava d’unes rendes pel sosteniment de l’hospital (7). D’aquest canonge
infermer també se’n parla en la visita que va fer l’abat Ramon, de Sant Joan de les
Abadesses, l’any 1340, en la qual ens diu que la canònica de Solsona la integraven el
prepòsit i quinze canonges que tenien els oficis de prior, sagristà, xantre, cambrer, obrer,
majordom i infermer. També existien tretze porcioners, un capellà major, un mestre per a
l’ensenyament, un escrivà per a la redacció dels documents, un organista, un almoiner, i
vint “familiars”. En total formaven una comunitat de 54 membres, sense comptar amb els
beneficiats adherits (8). Tota aquesta gent, junt amb els malalts de la vila, els pelegrins i
mendicants que passaven, eren atesos a l’hospital del monestir de Santa Maria de Solsona.

D’aquests anys coneixem els metges Pere Sobirà (1373) que se li assigna un salari de
500 sous i s’obliga a no a absentar-se de la vila sense permís. També a Pere Serra (1376)
que tant aviat se li diu cirurgià, com barber. Es coneixen metges jueus com Profeyt
Vilafort, que és conduït pels cònsols amb un salari de cent sous.

2 – HOSPITAL DELS  POBRES

a – Decadència del monestir

Després de la famosa pesta negra es passa una etapa fosca en la història de Solsona, tant
per les pèrdues humanes i materials com per la decadència moral que es va sofrir. En un
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pergamí de l’any 1348 es llegeix :” aquest país i, segons es diu, per tot el món, només quedà

la tercera part de la gent” (9). Molts masos del Solsonès quedaren rònecs i deshabitats i
les terres sense conrear. Religiosament es vivien els temps difícils del Cisma d’Occident,
amb els papes residint a Avinyó. També moralment s’arriba a una forta decadència del
monestir de Solsona. El prior, Bonaventura de Ganer, es apartat “preposito remoto” del
govern de l’Església de Solsona per la seva conducta irregular i poc edificant (10).

Quan mor aquest prior el 1409, el papa Benet XIII suprimeix el priorat i erigeix  la canònica
de Solsona en abadia. Però els abats no van pas arreglar la situació, ja que no residien
a Solsona, sols hi venien a prendre possessió i a cobrar-ne les rendes. El canonges
deixen la residència comunitària i són autoritzats a viure en cases particulars. És llavors
que es perd i s’abandona l’Hospital de Santa Maria. L’últim canonge infermer que
trobem en la documentació és un tal Bartomeu Dotis, (1405). Per aquest motiu, també,
desapareix l’Escola del monestir que portava el canonge Cabiscol.

b – Hospital del Pobres

Diferents noms s’han donat a aquest hospital. “Hospital” a seques, sense altre
qualificatiu; “Hospital de la vila”; “Hospital Vell”; i “Hospital dels Pobres”. Al abandonar-
se la vida comunitària del monestir, el canonge infermer es posa amb contacte amb els
cònsols de la vila per establir un hospital al cantó de ponent de l’actual plaça de Sant
Pere. Encara hi ha un carrer que desemboca a aquesta plaça que porta el nom de
“Carrer de l’Hospital Vell”. El canonge infermer hi aportarà els béns i les rendes que
estaven destinades a l’hospital de Santa Maria i la jurisdicció ducal hi aportarà el que
falti per seu manteniment.

Sembla que la creació d’aquest hospital es fa abans de 1409, any en què es crea
l’abaciat, ja que Francesca de Llobera, filla d’un famós mercader, en el seu testament de
1411 deixa un llegat de 250 sous, que rendiran 10 sous anyals, per comprar roba per
“l’Hospital de la Vila” (11).

Per conèixer el funcionament d’aquest hospital, hem d’anar a parar en el llibre de les seves
ordenances  redactades l’any 1544 i que comença així : “Noves ordenances de l’Hospital

dels Pobres, per Pere Pedrolo, oficial i vicari general de l’abat Joan d’Aragó; pel lector Rnd.

Pare Fra. Joan Punyet; els priors de la confraria de la Trinitat; i els cònsols de la vila” (12).

D’aquest text en podem deduir que el “canonge infermer” continua tenint en aquest
hospital una principal responsabilitat, no sols per ser nomenat el primer, sinó per la
notícia dels anys 1585 i 1586 en què els administradors de l’hospital rendeixen comptes
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al canonge infermer, que és l’únic que signa l’aprovació i que apareix com a màxim
responsable de la institució benèfica (13).

Els cònsols de la vila també hi tenen responsabilitat: són presents en els rendiments de
comptes, en l’elecció de “l’hospitaler” i en els demés actes de l’administració. L’any
1443 sorgeix un plet entre el monestir i els cònsols, anomenat “de la imposició de

l’Espital”, que no acaba fins el 1446 a l’audiència de Barcelona (14).

Els priors de la poderosa confraria de la Trinitat també són cridats a la redacció de les
ordenances per les importants aportacions que han fet pel sosteniment de l’hospital.
Aquesta confraria, en un principi era dels capellans, però prengué una tal volada que hi
hagué d’admetre seglars i movia una tal riquesa que podia competir amb els jueus i els
rics mercaders de Solsona (15).

Hi apareix finalment el lector Rnd. Pare Fra. Joan Punyet. Era un frare que no sabem a
quina orde pertanyia, ja que els frares caputxins no s’establiren a Solsona fins l’any
1582 i el col·legi dels dominics no començà a funcionar fins l’any 1615.

Segons aquestes ordenances, s’havia d’elegir cada any “l’Hospitaler”, que havia de
tenir cura de l’administració de l’hospital, havent-ne de donar comptes el dia de Sant
Esteve. També, s’havien de buscar dues dones, entre les principals de la vila, que vetllessin
pels hospitalitzats. En la petita església d’aquest hospital hi celebrava culte la Reverenda
Pia Unió de Preveres, fills de Solsona, que se’ls coneixia amb el renom de “Xorigers”.

En l’informe que els Cònsols de Solsona envien al rei Felip II, perquè elegeixi Solsona
com capital d’un bisbat, en contra de les pretensions de Balaguer i Manresa, diu: “Hi ha

l’Hospital den Llobera on s’hi  recullen  pobres, homes vells i orfes de dita vila conforme

el de Madrid de Santa Catarina” (16).

És curiós remarcar que aquest Hospital dels Pobres va continuar funcionant, encara que es
construís el gran “Hospital de Llobera”, i que va sobreviure fins la construcció de l’Hospital
Peremàrtir Colomés, de tal manera que el primer de gener de 1692, el savi Consell de la
ciutat demana a la Rnda. Pia Unió de Preveres que tregui el retaule que havia quedat a la
capella, perquè es vol vendre la casa de l’Hospital Vell (17).  No és fins el 8 de novembre de
1888, que l’Ajuntament acorda “convertir en plaza pública los patios donde estaba situado

el antiguo Hospitalet”. Actualment, és la plaça de Sant Pere.
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3 -  L’HOSPITAL DE LLOBERA

a – Els mercaders de Solsona

Els dos grans hospitals que es van fer a Solsona estan lligats amb els mercaders de la ciutat.
Apareixen amb una forta puixança i variades activitats des segle XII fins el segle XVII. Són els
creadors de la riquesa de Solsona, competint amb els jueus, fins que aquests foren expulsats
el 1492 pels Reis Catòlics. L’audàcia d’aquests mercaders fa que els trobem tant mercadejant
al nord de l’Àfrica amb vaixells propis, com operant per Europa. Dels Països Baixos importaven
panys de seda, metalls, safrà i altres mercaderies que comercialitzaven pels mercats de
Catalunya. Un manual del notari Guillem Martí (18) explica la liquidació d’una societat de
mercaders de Solsona, repartint-se els beneficis, “segons els diners invertits, tant al regne de

Catalunya i Aragó, com a Montpeller terra de França i a Bruges als Països Baixos”. Els Junyent,
mercaders, van arribar  a ser cònsols  de Constantinoble. En un document del senyor del
castell dels Torrents, de l’any 1378, hi apareixen vint i set mercaders de Solsona.

El museu Diocesà de Solsona guarda un munt de bacines i salomons de metall amb
inscripcions gòtiques que van ser portades pels audaços mercaders de Solsona. La
lauda sepulcral barroca del mercader Pere Za Trilla, enterrat en els claustres de la
catedral, és al Museu del Louvre de París, conceptuada com una peça rellevant de
l’orfebreria flamenca (19). Aquests mercaders, ni que morissin a Barcelona, deixaven en
els seus testaments béns per Solsona. Moltes cases de Solsona que expressen una
certa noblesa havien sigut d’un mercader.

b – Els Llobera

Segons l’historiador Serra Vilaró (20), els Llobera que s’establiren a Solsona, eren oriünds
de l’antic castell de Llobera, emparentats amb els Cardona. Un carrer i un portal de la
ciutat encara porten el seu nom. Els Llobera s’enterraven a la catedral al peu de la
capella de Santa Anna, que tenien per patrona de la família. També una imatge de la
Santa és sobre el portal de Llobera. Al Museu es guarda un ric i artístic sarcòfag d’aquesta
família de mercaders. La tapa porta aquesta inscripció: “aquí jau l’honrat Bartomeu de

Llobera, mercader”.

Molts d’ells es consideraven com a ciutadans honrats de Barcelona i estaven emparentats
amb altres importants mercaders, oriünds de Solsona com els Aguilar, els Junyent, els
Garró i els Font. El 1401 es funda a Barcelona una important indústria “drapera” per
quatre mercaders de Solsona, els Llobera, els Junyent, els Font i els Cirera. Mentre es
constituïa aquesta societat mercantil, en Pere Cirera era a Flandes com a representant
d’una altra companyia solsonina (21). Volem destacar la figura de Pere Cirera perquè va
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ser el mercader que va construir la primera capella de la Mare de Déu del Claustre (22).
La seva lauda sepulcral ens la descriu l’historiador Costa i Bafarull.

c -  L’Hospital d’en Llobera

Ramon de Llobera, un dels intrèpids mercaders de Solsona, el 25 d’octubre de 1388, fa
testament i institueix hereva universal a la seva filla,  Francesca, casada amb el senyor de
Peramola, Bernat Guillem, de tal manera que si mor sense fills passin els seus béns, que
no eren pocs, a beneficència (23).

Francesca de Llobera, en morir sense fils, fa testament el 28 de gener de 1411 en el
castell de Samanera (Peramola) i institueix que tots els seus béns serveixin per construir
un hospital a Solsona. Els béns passen al  seu marit, que  en serà usufructuari mentre
visqui. També l’anomena marmessor, ja havia sigut marmessor del seu sogre Ramon de
Llobera, el 1388. Al ser al mateix temps usufructuari i marmessor no s’espera començar
l’hospital després de la seva mort, sinó que s’empren la construcció amb els altres
marmessors que són l’abat de Solsona, el prior dels dominics de la Seu d’Urgell, els
mercaders Joan de Junyent i Joan de Llobera, cosins seus, Ramon Desplà d’Organyà i els
discrets Domènec Fuster, prevere de Ponts i fra. Francesc Soler, ermità de Sant Bartomeu.
Aquest ermità era un seglar, que l’any 1416 ven uns patis per edificar-hi l’hospital

La documentació sobre aquest  hospital és molt escassa, degut a que l’edifici va tenir
moltes altres funcions i activitats. En una carpeta de l’Arxiu Diocesà es conserven uns
quants papers, el testament de la fundadora i un inventari de 1607, de quan aquest
hospital ja estava agonitzant (24). Si s’hagués guardat la documentació que registra
aquest inventari, la informació hauria sigut generosa, diu : “Un armari amb pany i clau, a

dins del qual hi ha lo següent: quatre sacs plens de cartes dels censals, una bossa

grossa amb tretze cartes, divuit actes en pergamí del mas de Ribera..., en el mateix

armari a baix: un capbreu dels masos de Vilaseca, vint-i-un llibres escrits y dues bosses

amb papers, un llibre de les ordenacions y constitucions del dit Hospital”.

La fundadora puntualitza en el seu testament que l’hospital s’anomeni d’en Llobera i
que s’hi gravi l’escut dels Llobera, un llop, i la del seu marit dels Peramola, una mola; que
s’hi acullin tots els pobres de Crist; que el seu marit i els seus cosins, Joan de Junyent i
Joan de Llobera, redactin les ordenances: que siguin administradors els dos parents
més pròxims per línia paterna i que hauran de presentar comptes cada any a l’abat; que
s’edifiqui una capella en honor als arcàngels Sant Miquel i Sant Gabriel.

Cinc anys després, els marmessors elegeixen el lloc i compren els patis i cases que hauran
d’enderrocar-se. Els canonges del monestir, el 25 d’octubre de 1416, dispensaren  de qualsevol
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càrrega dels patis i cases que estaven sota la seva jurisdicció. L’hospital de Llobera
comença a edificar-se tot seguit i el 1435 ja el trobem funcionant, ja que en Joan de
Llobera, un dels marmessors, apareix com administrador de l’“hospital Nou”, al qual els
cònsols de la vila li paguen deu lliures, com administrador i rector del nou hospital de la
vila de Solsona, fundat per l’honorable Domna Francesca, muller del senyor Bernat
Guillem de Peramola” (25).

 L’hospital no sols en l’edifici que és, encara actualment, un dels més nobles de la ciutat,
sinó també en el seu mobiliari deuria ser d’una sumptuositat extraordinària segons consta
en l’inventari de l’any 1606. Aquest inventari ens dóna detalls de la seva distribució, ens
parla de la seva capella i de com  en el dormitori dels homes hi havia cinc cambres,
separades per set cortines de tela negra amb les armes dels Llobera, que el dormitori de les
dones estava situat a la nau dreta, que a l’estable hi ha dues mules.... Però no ens parla
del seu funcionament. Suposem que al principi va funcionar bé pel zel dels marmessors i
per l’eficàcia dels primers administradors, però ben aviat es nota una davallada de l’Hospital.
Per la poca documentació que es conserva, es veu que com els administradors, que residien
a Barcelona, es barallaven per ocupar un lloc al produir-se una vacant, manifestant davant
de l’abat raons de més proximitat amb la fundadora. Es veu clarament que no tenien altra
interès que cobrar els beneficis de les rendes. Tot això explica que l’altre “Hospital dels

Pobres” de la vila continués funcionant amb tota normalitat.

Alguns autors diuen que era “massa hospital per la Solsona del seu temps”, altres
afirmen que “l’Hospital d’en Llobera era de poca utilitat”, altres ho addueixen “al fet de

no vincular-hi el Monestir i el Municipi en la seva administració”. Els dos últims
administradors van ser el Molt Iltre. D. Joaquim de Satentí, cavaller de l’orde de Montesa
i el noble Joan de Vilalba. Tot dos residents a Barcelona.

Aquest casal deixà de ser hospital l’any 1614, per convertir-se, correlativament, en Col·legi
dels dominics, Universitat Literària, Seminari Diocesà, Casal Parroquial i, últimament, en
la seu del Consell Comarcal, que es titula “Palau Llobera”, cosa que no havia sigut mai,
ja que la noble família Llobera tenia la seva residència al carrer del seu nom.

4 – HOSPITAL PEREMÀRTIR COLOMÉS

a – El fundador

Peremàrtir Colomés era un dels rics mercaders, fill de Solsona, de finals del segle XVI,
que deixà els seus béns per la fundació d’un hospital, que portarà el seu nom. Tot i
essent un hospital nou, serà la continuació de l’antic Hospital dels Pobres de la plaça de



41Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 33-48, ISSN: 0213-0718

Els quatre hospitals de Solsona

Sant Pere, totalment independent i deslligat de l’Hospital de Llobera, que per la seva
mala administració no havia arrelat a la ciutat.

El mercader Peremàtir Colomés era fill de Joan Colomés i de Joana Puigdepons, estava casat
amb Joana Corc. Vivien en la casa heretada dels seus pares, que era l’actual “Casa de la

ciutat”, que després es va vendre pel preu de dues-centes quaranta quatre lliures i deu sous,
per fer un fons per construir l’Hospital. Fins ara tothom escrivia que no havia tingut fills, però
per unes investigació recents (26), s’ha trobat que havia tingut dues filles. Una que es deia
Francesca, casada amb dos homes importants: en primeres núpcies amb Joan Cortic, home
de lleis, senyor de la Morana (Segarra) i en segones núpcies amb amb un tal Joan de Xavarria,
que era comptador major i secretari del duc de Cardona. Aquesta Francesca Cortic va ser
padrina, junt amb el canonge Creixans, del famós pintor solsoní Francesc de Ribalta. L’altra
filla es deia Elisabet, casada amb Joan Thomàs, un ric senyor de Tàrrega.

Peremàrtir Colomés, poc abans de morir el 18 de febrer del 1588, fa testament davant de
mossèn Simeó Boixader, rector de Torredenagó, a favor de la creació d’un hospital que portés el
seu nom, en el qual institueix usufructuària la seva dona i nomena administradors els cònsols de
la vila i de l’església que acabin aquell any el seu mandat i el seu cosí germà, Pere Colomés, els
quals anomenaran un “Hospitaler”, que tindrà cura de les rendes, donacions i almoines destinades
al servei de l’hospital. Tot això es farà d’acord amb el P. Guardià dels Caputxins i l’abat del
monestir de Solsona. Aquest testament es signat pel notari de Solsona, Bernabé Pena (27).

Quatre dies després, signava un codicil, que hauria de portar molts malsdecaps, en el
qual modificava una clàusula del testament, de tal manera que ningú podés fer res en la
construcció de l’Hospital sense comptar amb la voluntat del mercader amic seu, Cristòfol
Puigredon. Els procuradors no es van entendre mai amb Puigdepons i l’hospital va retrassar
la seva construcció uns cinquanta anys.

L’onze de març de 1638 es signa el contracte entre els administradors de l’Hospital amb
l’honorable Claudi Casals, mestre de cases, ciutadà de Barcelona.1  Segons la “trassa”,
el projecte que Claudi Casals havia presentat, tenia un preu estipulat de 4.180 lliures
barceloneses, amb un termini de sis anys. No és fins l’any 1690, que s’inaugura i es
beneeix l’església de l’Hospital, on la Pia Unió de Preveres, vulgarment dita dels “Xorigers”,
hi feien les seves funcions religioses. És llavors que els cònsols de la ciutat es venen,
l’any 1692, la casa de l’Hospital Vell de la plaça de Sant Pere.2

b – Funcionament de l’hospital

Les ordenacions pel recte funcionament de l’Hospital van ser redactades d’acord amb el
Vicari General i el P. Guardià dels Caputxins, seguint les coses dictades en el testament
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del fundador: “que puguin elegir perdones cristianes i zeloses de la glòria de Déu per la

bona administració de dita casa o hospital” (ADS; 216 –a). Al segle XVIII, es fan unes
“Ordenacions Noves per la recta administració del Sant Hospital de pobres i causa pia

de Peremàrtir Colomés de la present ciutat de Solsona, ordenades el 31 de gener de

l’any 1755”, en les quals hi consten 34 disposicions.

Francisco de Zamora, en el seu “Diario de los viajes hechos en Cataluña”,3 quan passa
per Solsona els dies 16,17 i 18 de setembre 1788, descriu el seu funcionament, diu que
l’hospital és un establiment digníssim i que per guardar la roba dels malalts es nomena
una senyora principal, que en el dia d’avui és la senyora Josefa de Cabanes i aquesta
elegeix una altra dona de menys classe, que en aquest moment es diu Anna Maria Cinca,
les quals tenen cura d’arreglar, rentar i augmentar la roba. Surten a demanar pel poble
i recullen unes 80 lliures a l’any... Tenen uns 300 llençols, gorros, camises i caputxes.
Que la seva situació és excel·lent, fora la ciutat i que tenen cura de la seva administració
l’Ajuntament, el Capítol de la catedral i els Caputxins.4

Apareixen altres notícies escatorceres: Que en l’epidèmia de “calentures pútriques” de
1783, el bisbe de Solsona, Rafel Lasala, escriu al metge de càmera del rei Carles III, el
qual estant a Catalunya va venir a Solsona a preocupar-se de l’epidèmia. Consta que
l’any 1684 hi havia tres farmàcies a Solsona: Folch, Pallarès i Fabra. Les medicines de
l’Hospital eren comprades, per torn, a cada una d’elles. Que en aquell mateix any és
nomenat el metge Gabriel Miquel per visitar l’Hospital i el convent dels Caputxins. En un
arrendament del pou de gel de l’any 1791 es diu que tot el gel que necessiti l’Hospital, se
li servirà de franc. És curiosa la notícia d’un tal Pere Joan Lleonart, fill de Solsona, d’ofici
canoner, que va ser fet captiu a Mequínes, i que al ser un hàbil armer, l’emir del Marroc
el nomenà director de la fàbrica d’armes, on guanyà una fortuna. Aquest Lleonart deixà
la grossa quantitat de 3.000 lluires per l’hospital.

c – 2 – Les Germanes Vedrunes

Santa Joaquima de Vedruna i Mas havia fundat a Vic, l’any 1826, la congregació  de les
Germanes Carmelites de la Caritat, un institut dedicat a l’ensenyança i a la beneficiència.
L’hospital de Solsona passava moments de decadència i els administradors buscaven
maneres de trobar un servei més humà pels malalts. Coneixent l’experiència de la fundació
de Tàrrega, el 31 de maig de 1829,  després d’una trobada amb Joaquima de Vedruna,
signen un contracte per establir una comunitat religiosa. El dia 28 de juny de 1829, la
fundadora arribava a Solsona amb tres monges destinades a l’Hospital i es quedava
amb elles durant un mes. Maria Casanovas seria la superiora.5  El bisbe de Solsona, Fra
Benito Tabernero, no sols aprova la fundació, sinó que mantingué amb Joaquima de
Vedruna una llarga correspondència espiritual.6  La casa de Solsona pot gloriar-se de ser
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la primera casa de la congregació Vedruna fundada en ple èxit, ja que la de Tàrrega va ser
clausurada el 1830 i la de Manresa fracassà  per divisions internes.

Les Germanes Carmelites de l’Hospital de Solsona amb la seva bondat, tendresa i
dedicació han sabut donar un clima d’humanitat als vells i malalts que s’hi han acollit.
L’any 1999, se’ls hi donà el premi “Signum”7  en agraïment de la ciutat  per la labor
admirable de caritat que hi han fet a vegades ratllant a l’heroisme. L’escassetat de
vocacions religioses ha fet que les Germanes Vedrunes haguessin de deixar amb recança
l’hospital després de 176 anys de servei.

d – L’Hospital actual

Últimament, l’Hospital Peremàrtir Colomés ha viscut profundes renovacions. Per un cantó
la Vintiquatrena de la Mare de Déu del Claustre hi ha col·laborat construint un gran
pavelló de tres plantes, destinat a la residència d’avis, que fou inaugurat l’any 1965.

Per l’altre cantó, la senyora Sofia Beecher, viuda d’Antoni Guitart, fill de Solsona, havent
quedat  hereva universal de la seva grossa fortuna, decideix fer una important aportació a
favor de l’Hospital de Solsona. Amb la seva ajuda es dotà de calefacció central, es renovà
l’església i, l’any 1979, s’hi inaugurà un pavelló de tres plantes destinat a una clínica. El
funcionament d’aquesta clínica resultava molt costós per l’administració de l’Hospital i es
decidí passar-la a l’Ajuntament, el qual, veient l’amplitud de la seva gestió, la passà a
Mútua Manresana. Després de crear-se el Consell Comarcal del Solsonès, aquesta entitat
comarcal  assumí la gestió de la clínica amb un conveni amb la Seguretat Social.

L’Hospital Peremàrtir Colomés, actualment, funciona com una residència d’avis, amb
una capacitat de 80 llits i amb unes 30 persones que l’utilitzen com a Centre de Dia. La
seva junta està formada, encara, segons les disposicions del  fundador de l’any 1588,
adaptada a la llei de fundacions de la Generalitat. És presidida pel Sr. Bisbe de Solsona,
havent-hi com a vocals el Vicari General, un metge, la directora del Centre,
l’administradora, un representant de Càritas i dos membres més.
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APÈNDIX  Nº:1

Llibre del Hospital. Any 1544

“En nom de nostre senyor Deu Jesuchrist y de la sacratíssima verge Maria

mare sua amén.

A dos de Febrer del any de la nativitat de Nostre Senyor Deu Jesucrist, mil

cinccents quaranta quatre, fou feta nova ordinatió en lo hospital dit dels

pobres de la present vila de Solsona per lo Rdnt. y magnific senyor mirer

Pere Pedrolo official y vicari general, per lo  molt Illtre. y reverendíssimo

senyor D. Joan de Aragón Abbat de dita vila y per lo Reverent pare frai Joan

Punyet lector, lo present any y ensemps ab los venerables priós y capitol de

la cofraria de la Santíssima Trinitat y del magnific Mossen Jeronim Sola,

burgés y dels honorables lo Senyor en Joan Travesset botiguer y mestre
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Antoni Ayrés, tintorer y en Joan Codina, assaonador cónsol dit any, ab

voluntat y parer de tot lo consell y de altres denotes persones.

Primerament fonc ordenat per los predits, que quiscun any sie feta elecció

de un home de la present vila, dels mes principals, pera mirar per totes les

necessitats y administració del pobres y del dit hospital, lo qual los dits

cónsols y consell 10 dia de nadal aprés de haver feta la electió dels cónsols

elegiran lo dit, que tenint sempre Deu davant los ulls en fer tal electió de

persona selosa en mirar per los pobres com encara en la conservació y

augment del hospital, posantli los dits encàrrech, mire y lo  que puga mirar

face en lo be y augment de aquell y la deguda provisió als pobres affi y efecte

que no á soles se mire en la provisió y necessitat, concorrent mes encare en

augmentar y procurar y amonestar; fará tot lo be útil  per lo dit hospital així

per los lectós que de present es y per avant serán, com encara ab consulta

dels dits ordenadós y ab particulars persones com se acostuma en fer y per

avant porá esser se fassen companyies, les quals acostumaven darlo del nu

de les utilitats y guanys que en aquellas se feya a causes pies, com aquesta

sie la mes principal, com encare algunes persones que moren ab bens sens

fills com encara altres que per donasió ‘n deixen á obres pies.

Item, lo tal personatje elegit, porte lo bassi del dit hospital ó portar lo face

á persona de son stamen y condició o qui millor li parrà y del proceyt de

aquell ne formarà compte quiscun diumenge.

Item, que lo tal personatge, compre un llibre gran en lo qual sien

continuades les prnts. Ordinations y les que per abant ben vist poria esser

se fessent, dexant en lo dit llibre un bon espay per continuarles y mes,

continuará en dit llibre los emoluments que lo dit hospital acostume rebre

y aquels pugue rebre fentne veedor lo dit hospital en lo dit llibre y de totes

y qualsevol deixes y caritats se farán, prosseguint fins al cap del any, que

aixi be, de dites entiedes com de distribucions, donará bo realment y de

fet, compte á les persones elegides per los dits ordenadós.

Item, que axi mateix, sia feta electió de dues donas principals o almenys la

una quiscun mes, per mirar per los malalts que en lo dit hospital serán y per

tota la necessitat que a ells convindrá, per tot lo  seu mes, mudant quiscun

mes aixi per tom, de modo quen passen totes les que tal dispossició tindran.

Item, que les almonyes i caritats del dit hospital porán venir a tant augment

que no a soles bastara a les necessitats de aquel, mes encara, si menester
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sera cuidar i sostenir algunes persones necessitades posades en malaltia

les qual se voldrán fer portar al dit hospital o per los honorables consols o

dit administrador y seran fets portar no en altra manera.

Item, per lo bon regimen de la dita casa (1), soes pera de penjar del bon

compte (?) ordenen los sobredits que sens triga alguna lo endemá de

nadal aprés que será elegit lo regidor nou en la forma susdita, que lo

regidor veIl aprés de les vespres del dit dia que será sant, este ne porta son

llibre y comptes y abans de exir de la Iglesia ahont serán tostemps per tal

dia y ora tots los sobredits protestos y oydos dels comptes ço es lo Rnt.

Vicari general o son lloctinent los honorables consols y los venerables

priors de la Trinitat  o la major part dells dins la sacristía de dita Iglesia

passen y examinen dits comptes del regidor veIl y fassen la entrada al nou

que present será, tots, ab aquell zel y fervor de caritat que dells sespere y

á tant sancta obra se pertany.

Item ordenaren, que la tal persona honrada, que pera regidor será elegit,

y las tals dones o dona aprés que en la forma susdita elegits serán, agen

de acceptar dit cárrech y de aquell escusar nos pugueren sino per legitim

impediment á coneguda dels sobredits y ordenadós y assó en pena de deu

lliures aplicadores al dit hospital per quiscuna vegada.

Item, que lo dit vicari general dona licencia ab la present, que en la dita

casa ocorrent la necessitat, en lo loc honest y decent pugen ab altar portátil

fer dir una missa y missas (no empero administrar sacraments) y assó

salvo tostemps los drets de la Iglesia parroquial y fins a tant que ab major

deliberació se haja feta capella en dit hospital y eregit altar ab orde y li

cencia del Rnt. Sefior Abbat.

APÈNDIX Nº 2

Informe de Francisco de Zamora

Francisco de Zamora en el seu viatge que fa a Solsona  l’any 1788, dóna una descripció
sobre la situació de l’Hospital de Premàrtir Colomés, pàgina 146:

«En el hospital hay un establecimiento dignísimo que para guardar ropa de

los enfermos se nombra una señora principal, que en el día lo es dona

Josefa de Cavanes, y ésta elige otra de menos clase, que ahora se llama
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Ana Maria Cinca, las cuales cuidan de componer, lavar y aumentar la ropa.

Para esto salen a pedir por el pueblo entre año, y recogen unas 80 libras.

Para la composición convidan a algunas señoras, de modo que en este

ramo no gasta nada el Santo Hospital, fuera de un caso extraordinario. Su

ilustrísima (el bisbe Lasala) es el principal limosnero de esta casa. Hay

más de 300 sabanas, gorros, camisas, capotones y capuchas. El fundador

de esta casa fue Pedro Màrtir Colomés, pero principalmente la aumentó y

dotó Pedro Juan Lleonart que fue cautivo en Mequínez, en donde habiendo

mostrado su habilidad de armero, aquel Gobierno le hizo director de su

fábrica, con lo cual ganó mucho. Después, por haber incurrido en la Bula

de la Cena, dicen que Su Santidad le mandó que diera 3.000 libras a este

hospital, que dotase el colegio de Dominicos y pagase el cortinaje de

terciopelo de la catedral. Con esto compone buena renta. Su situación es

excelente y fuera de la ciudad. Cuidan de su administración el

Ayuntamiento, Cabildo y Capuchinos».

A sobre: l’antic Hospital de Pobres documentat abans de 1409 dóna nom al carrer de l’Hospital Vell

de Solsona. A sota: l’Hospital de Santa Maria que es coneix a partir del segle XII.
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A sobre: l’Hospital de Llobera fundat l’any 1411. A sota: l’Hospital Peremàrtir Colomés construït

l’any 1639.
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LA TRADICIÓ REMEIERA DELS SANTUARIS MARIANS DEL
BERGUEDÀ, A TRAVÉS DELS GOIGS

VILLEGAS i MARTÍNEZ, Francesc

RESUM: Els goigs són composicions poètiques que invoquen la protecció col·lectiva. El
seu interés des d’un punt de vista mèdic es quan fan referència a una determinada
epidèmia o malaltia i en demanen un remei específic. Es valora principalment la devoció
popular. Nombroses referències, gairebé trenta, a santuaris marians de la comarca del
Berguedà.

Paraules clau: Goigs. Folklore mèdic. Medicina popular. Berguedà.

RESUMEN: Los Gozos son composiciones poéticas que invocan la protección colectiva.
Algunos tienen interés desde el punto de vista médico cuando se refieren a una determi-
nada enfermedad, o a una epidemia, y se demanda una curación especial. Se valora
principalmente la fe popular. Numerosas referencias, casi treinta, a santuarios marianos
de la comarca del Berguedà.

Palabras clave: Gozos. Folklore médico. Medicina popular. Berguedà.

*

ELS GOIGS, FRUIT DE LA FE POPULAR

La paraula goig, segons el diccionari, descriu una emoció causada per la contemplació
d’una cosa que plau granment, per l’esperança d’obtenir allò que abelleix o per
l’adquisició del bé desitjat.

Els goigs, als quals nosaltres ens referirem, són una composició poètica, cantada a llaor
de la Mare de Déu o d’un sant. Almenys des del segle XII, la literatura llatina medieval
ofereix peces en vers o en prosa que exalten els goigs (gaudia) de la Mare de Déu, ja sigui
de la seva vida terrenal (l’Anunciació, la Visitació, el Naixement de Jesús, l’Adoració dels
Mags, la Presentació al Temple, la Resurrecció, l’Ascensió, la Vinguda de l’Esperit Sant,
l’Assumpció, etc.), o no tant sovint, de la seva vida celestial. Els Gaudia Beatae Mariae
Virginis foren traduïts i imitats ben aviat en totes les llengües romàniques i germàniques.
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A Catalunya hi ha diverses mostres en vers dels goigs terrenals, almenys des del segle
XIV, alguna de les quals, podria ésser inclús anterior. La més famosa és la Ballada dels
goigs de nostra Dona en vulgar català a ball rodó, conservada al Llibre Vermell de
Montserrat. Els goigs celestials, més tardans, deriven sobretot d’un himne llatí atribuït a
Tomàs de Canterbury, que comença dient Gaude flore virginali....

A partir del segle XV, els goigs catalans, passen de la lloança a la Mare de Déu en general
a advocacions més concretes, la més important de les quals serà la del Roser. També
comencen a sorgir  goigs a lloança de Jesucrist i els sants. Des del segle XVI, els goigs són
impresos en fulls solts i propagats per les confraries i a les esglésies, santuaris i ermites
de tots els Països Catalans, amb texts sovint únics a tot arreu, però amb variants segons
les diverses edicions.(1) Més modernament, s’anirà afegint en alguns d’elles,  la melodia
per a ser cantats i el gravat de la imatge invocada.

La literatura popular dels goigs, alhora que un cant místic, una lloança, o la manifestació
de pietat envers una advocació de la Verge, de Jesucrist o d’un sant, ha esdevingut
també per al fidel, invocació de prec o súplica, per a la intercessió d’ajuda o d’un benefici.

INTRODUCCIÓ

Com ja indicarem en una altre article sobre aquesta temàtica, dedicat a la comarca del
Bages,  en el VIè. Congrés d’Història de la Medicina Catalana, celebrat a Manresa l’any
1990 (2), el folklorista català Joan Amades, deia en una de les seves obres, que l’home
d’arreu de tots els temps s’ha sentit empès per l’afany intens de viure, i de fer viure tot
allò que l’envoltava, que podia contribuir al seu desig de vida i a la perpetuació de
l’espècie, sentiments innats fisiològicament en tots els éssers animals i vegetals. Per
l’efecte d’aquest sentiment, l’home ha divinitzat i venerat les forces naturals i tot allò
que als seus ulls tenia quelcom d’excepcional o de sobresortint (3).

Així, no és pas estrany que l’home cristià, hagi sembrat el món catòlic d’innombrables capelles,
ermites o santuaris, dedicats a les moltes i diverses advocacions que hom ha donat a Déu, la
Mare de Déu, els sants o les santes. Catalunya i especialment el Berguedà, com a terra
eminentment agrícola i de muntanya, formen part d’aquest context i en tots els pobles hi ha
una gran quantitat d’esglésies amb advocacions fortament arrelades a la població.

L’estudi que presentem en aquest treball és dedicat solament als santuaris de caire
marià de la comarca, però cal no oblidar que, moltes poblacions, tenen per patró a sants
i santes també reconeguts popularment com a advocats i protectors de moltes de les
malalties o calamitats que l’home ha patit o pateix. També aquests sants, són o han
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estat, protectors del camp o dels animals, béns sempre molt importants per a la gent de
pagès i muntanya. A Catalunya, fins ben entrada la Baixa Edat Mitjana, prevalgué una
gran devoció pels sants, centrada en les relíquies o sepulcres dels primers màrtirs cristians,
eremites i bisbes (4). Les antigues tradicions, sovint ens comuniquen dades de l’actuació
atribuïda als sants i santes, sobretot, donant ajut i auxili a malalts i decrèpits.

No obstant això, aquesta devoció més local dedicada als sants, convivia i segueix convivint
amb la que de forma més preponderant s’atorga a Maria, que com a Mare de Déu i
dominadora en el regne del cel sobre tots els àngels i sants, segons concepte de l’Església,
s’ha venerat internacionalment. L’ajuda que Maria presta als malalts ja surt proclamada
per Sant Agustí (354-430) en la glorificació que li fa en un dels seus escrits bàsics, quan
diu “Maria, paradís, en quin centre hi ha plantat l’arbre de la vida,  quines fulles curen als
malalts, quin aroma reanima els morts i la seva fragància transforma lo amarg en dolç”(5).
Específicament però, no serà fins al segle Vè,  que la Mare de Déu  serà considerada com
auxiliadora dels malalts, fet que arrenca, segons l’historiador eclesiàstic Sozomenus,
dels malalts que, esperant un alleugeriment de la seva malaltia, acostumaven a passar
una nit a l’església Anastasia, de Bizanci. D’aquest mateix  segle, arrenca també el
patronatge protector de Maria per tenir les dones un bon embaràs  i un bon part, així com
per a ésser la protectora natural de llurs fills. A l’igual que les advocacions a la Mare del
Remei i dels Dolors, implorades sovint pels fidels com a mitjanceres de malalts i sofrents,
al nostre país també ha tingut una especial devoció la Mare de Déu embarassada, sota
l’advocació de l’Esperança.

En el segle XVI, reneix amb força el culte als sants curatius d’epidèmies, és a dir, els que
per la seva intervenció, podien minvar els efectes de les malures que assotaven el nostre
país. Així, sant Sebastià, sant Roc, o inclús sant Cristòfol, tenen una gran predicació com
advocats contra la pesta i les calamitats, devoció que s’havia iniciat en els segles medievals,
quan els estralls mortals es produïen sense que la medicina d’aquell temps pogués fer-
hi gran cosa. Els homes cercaven com a únic consol, ajuda teúrgica en aquests
patrocinadors. També sant Sadurní, sant Valentí, sant Ponç, sant Martí, sant Isidre, i un
llarg etc. de sants i santes, estan estretament relacionats amb la devoció i la fe dels
nostres avantpassats i, encara avui, de molts conciutadans i comarcans nostres.

Molt sovint, hom encara resa o veu resar davant del titular d’alguna de les més de tres-
centes esglésies que hi ha al Berguedà, moltes especialment marianes, demanant la
curació d’una malaltia, la guarició d’un mal físic, un bon resultat a una  intervenció
quirúrgica, tenir bon part, o simplement, la guarició correcta de la fractura d’un os. En goigs
antics, quan encara no s’havia donat nom al càncer, hom podia trobar en les seves lletres,
súpliques per a la curació de mals dits xacrosos, menjadors o exterminadors. També hi trobem
pregàries curioses, com la d’aconseguir l’expulsió de malúries internes, els endimoniaments,
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que algunes persones creien posseir. Altres pregàries més materials, demanaven als sants o
a la Mare de Déu, una bona pluja, una collita abundosa, la protecció d’un llamp, o la guarició
d’un animal domèstic, molt necessari i valuós per a les feines  del camp.

ELS SANTUARIS MARIANS.

Fins els segles XI i XII però, i sobretot a partir del segle XIII, amb la divulgació de moltes
llegendes fantàstiques de la troballa d’una imatge, no agafarà el culte a la Mare de Déu
una gran importància que, en successives embranzides, ja no decaurà més fins els
nostres dies. Al segle XIX, malgrat l’adopció de les primeres mesures higièniques, tant de
caràcter particular com públiques, i amb l’arribada dels primers avenços científics i
mèdics, el culte a Maria en els seus santuaris específics, tornarà a reprendre amb força,
inclús desbancant  el culte als sants que, sobretot des de l’Edat Mitjana, tradicionalment
eren invocats contra els mals.

En gairebé tots els goigs dels santuaris marians del Berguedà en que hem basat aquest
estudi, la majoria  de les seves lletres invoquen a la  marededéu d’una forma general per a
la recuperació de la salut del fidel que la suplica, trobant-hi una gran varietat d’expressions,
així és demana que Maria sigui: protectora, empara, remei (remediadora), medicina, bona
metgia,  consol de l’afligit, de gràcies donadora, de mals exterminadora, font segura de
salut, etc. o que preservi de: perills, malalties (estar malalts, malalters), de tot mal (qualsevol
mal, de tots mals, de tenir ningun mal), de tota pena i dolor, de no tenir salut, etc.

Per més de cinquanta vegades trobem aquestes invocacions en les imatges estudiades
dels goigs marians del Berguedà, pertanyents als municipis d’Avià (advocacions del
Remei i la Llet), Bagà (Paller), Berga (Bon Refugi, Dolors, Pietat, Salut, Sarraís i Queralt),
Capolat (Tossals), Casserres (Antiguitat), Castellar de N’Hug, Castellar de Riu (Corbera),
Cercs (Consolació i La Baells), L’Espunyola (Bosch i Torrents), Gósol, Guardiola de
Berguedà (Hospitalet), La Nou de Berguedà (Remei i Lourdes),  Olvan (Valldaura), La
Quar, Sagàs (La Guàrdia),  Saldes (Castell i Gresolet), Sant Jaume de Frontanyà (Oms),  i
Sant Julià de Cerdanyola (Esposes).

Altre de les pregàries més sovintejada en els goigs berguedans a la Mare de Déu,
especialment en l’advocació  de la Llet d’Avià, i en  altres no específiques d’aquest
patronatge, com els de Castellar de N’Hug, Gresolet, Hospitalet i Paller, és refereixen  a
les dones prenyades i, sovint, demanen tenir un bon part, un bon alletament els fills,
evitar ser estèril, etc.  Els precs més sovintejats demanen: ajudans a donar a llum, a parí
la criatura o  a tenir un feliç part.
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També la por ancestral a la darrera hora, sovinteja en les peticions a les maresdedéus
del Berguedà, així trobem que se’ls demana a les advocacions de l’Antiguitat, Gresolet,
el Remei de La Nou, Queralt, Sarraís, i Bon refugi de La Valldàn: una bona mort, una bona
agonia o l’eterna felicitat quan: s’acosti l’hora pia, a la fi d’esta jornada, l’hora sigui
arribada, o  quan s’hagi de deixar del món les coses.

Moltes d’altres són les pregàries per la salut o per evitar les malalties que trobem en els
goigs marians que hem estudiat, així, demanar per evitar la bogeria i guardar l’enteniment
(Castell de Saldes); contra el mal de pedra (Paller), trencadura (La Baells, Paller, Oms);
tulliment (Sarraís i la Salut de Berga); mal xacrós (Salut de Berga); bàlsam de salut
(Salut de Berga i Bosch); contra la pesta (Castell de Saldes), cansament (Salut de
Berga);  oïda i sordera (Corbera); neulament (Corbera); febres (Consolació de La Quar);
tristesa (Antiguitat); mals del cor (La Quar); fam (La Quar) i berrugues (La Quar).

En alguns goigs trobem elocucions dedicades als ex vots o sos vots, especialment en els
dels santuaris dels Oms i de Queralt. Així mateix trobem als goigs del santuari dels Oms,
l’oferiment d’esquelles d’animals com a ex vots  i precs per evitar que aquests emmalalteixin.

En els goigs antics del santuari de Corbera, es confirma la recomanació mèdica moderna
de fer salut, ja que en aquell indret hi ha sanitoses flaires que fan enfortir la salut i
també, flors boscanes que són bàlsam de salut.

LES DEVOCIONS

MARE DE DÉU DE QUERALT, Berga.
Evidentment, malgrat les moltes advocacions marianes de les quals en són fidels devots
els berguedans i que, a continuació en farem un tast, el santuari de la Mare de Déu de
Queralt n’és el seu far benefactor. Així no es estrany que en tota malúria genèrica o en
pregaria particular, els pobladors d’aquestes contrades i molts altres creients d’arreu, hi
pugin a fer-li a la Verge els seus precs. Un dels actes més festius del santuari és la
celebració de la Gala, festa en el temps del fruit madur, que com diu un dels seus goigs:
per Sant Marc, de prometença puja Berga en processó, tot nimbant vostra clemença,
amb devota tradició.

Queralt, quer-alt o muntanya alta, és la serralada que fa de capçalera a la ciutat de Berga
i on hi ha edificat el santuari a la Mare de Déu sota aquesta advocació, que és el centre
de devoció mariana més important del Berguedà. La imatge de la Mare de Déu, coronada
canònicament des del 3 de setembre de 1916, és una petita talla de fusta d’uns cinquanta
centímetres d’alçada, obra de transició del romànic al gòtic, que representa a Maria,



54 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 49-64, ISSN: 0213-0718

Francesc Villegas i Martínez

sentada, presentant el seu Fill recolçat sobre el genoll esquerre. Prop de l’actual santuari
hi ha la cova de la troballa on segons la tradició, el pastor del mas Vilaformiu, la va
localitzar tot cercant un bou que se li havia escapat muntanya amunt. El primer santuari
fou edificat al segle XIV, pagat pel mercader berguedà, Francesc Garreta. L’actual  s’edificà
en el segle XVIII, inaugurant-se l’any 1741.

Moltíssims i molt antics, són els goigs que enalteixen la Mare de Déu de Queralt com a
font de salut i protectora dels berguedans.  En un d’ells, els “Goigs a la meravellosa
imatge de Maria Santíssima de Queralt venerada en son temple y montanya sobre la
ciutat de Berga”  una de les seves estrofes proclama: Celestial Emperadora del cel i terra
aclamada: Verge de Queralt sagrada, sigueu nostra protectora.

En altres goigs antics del segle XIX, els “Gozos a la milagrosa imagen de Nuestra Señora
de Queralt venerada en su magnífico templo sito en el monte de Queralt que domina la
real villa de Berga” es diu: “A cantar glorias vamos, con ternura angelical: protéjenos,
gran Señora, Madre y Virgen de Queralt”. Molts altres goigs proclamen l’especial protecció
maternal de Queralt als berguedans, un d’ells diu: Un somriure us té nimbada, de bell
aire maternal: sigueu nostra advocada, Verge Santa de Queralt. També l’Himne dels
Romeus “A la Verge de Queralt” demana: Verge Santa i gloriosa, que floriu com una rosa,
en les roques de Queralt, acolliu-nos amorosa i lliureu-nos de tot mal.

Per completar una petita mostra dels goigs queraltins que fan referència a la salut dels
fidels que hi pugen a pregar, recollim dels “Antics goigs de Ntra. Sra de Queralt que es
venera al seu Reial Santuari situat en una de les muntanyes damunt la ciutat de Berga”
la següent imprecació: Les meravelles que obreu, el món tenen admirat, deu pluja en la
sequedat, i de tots els mals cureu. Per ço sóu sempre aclamada, de tots mals
remediadora: Verge de Queralt sagrada, sieu nostra protectora. En uns altres “Goigs de
la Mare de Déu de Queralt –puix per ser nostra alegria-“ una estrofa diu: Voleu ser des
d’eixa serra, pel malalt font de salut, i en la pesta i en la guerra, per tothom fidel escut.
i una altra diu: Si malalta Berga plora, troba en Vós prompte remei, i al devot que amb fe
us implora, li cediu vostre servei, sou-li auxili en sa agonia, i en la mort consol suau: de
Queralt Verge Maria, no ens negueu del cor la pau.

Uns “Gozos para implorar los devotos de Maria Santísima de Queralt, el consuelo en las
tribulaciones” confirmen les moltes peticions que els fidels berguedans li fan a aquesta
imatge mariana: Los efectos de la gracia, que alcanzan vuestros devotos, lo acreditan
tantos votos, que os rinden con eficacia.

MARE DE DÉU DEL CASTELL, Saldes.
Procedeix de l’antiga església situada dalt el cim on hi havia el castell de la població,  edifici
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parroquial que consta citat en l’acta de consagració del segle X de la Seu d’Urgell, l’any
839.  Una de les estrofes dels “Goigs de Nostra Senyora del castell de Saldes y sa comarca”
diu que: Sou, gran Reyna, apropiada, per guardar l’anteniment, ab gran goig tota la gent, a
Vos acut confiada. I en una altra diu: Sou consol dels afligits, refugi dels perseguits, de tot
mal la medicina, o saludable piscina. També: Puix per vostres fills Senyora, Mare sou del
gran consell, siau nostra intercessora, Verge Santa del Castell. En uns altres goigs trobem:
Contra torbs i tempestats, siau nostra defensora, contra pesta, protectora.

MARE DE DÉU DEL REMEI, Avià.
Els “Goigs a la Mare de Déu del Remei que es venera en la seva ermita de la masia de cal
Castanyer, a la parròquia d’Avià”, diuen: Els malalts i els qui penaven, glopejant sempre
dolors, a vós, Mare del Remei, que escampeu des d’aquest coll, vers nosaltres vostre amor,
amb confiança recorrien: que de tots mals és Remei, i és Mare nostra, Maria.  L’ermita rural
del Castanyer és situada en un costat de la Serra de Noet, dins el terme municipal d’Avià.
Uns goigs més antics editats en castellà a la Impremta de Valls, de Vic amb lletra de Mn.
Josep Blanxart i Camps, diuen que la Mare de Déu del Remei del Castanyer  Encierra el
pecho oprimido, de làgrimas un raudal, consuelo del afligido, libranos de todo mal.

MARE DE DÉU DE LA LLET, Avià.
La capella de Santa Maria d’Avià, antiga església parroquial, és un petit edifici romànic
rural del segle XII, situat als afores de la població,  fet d’una sola nau rectangular i àbsis
semicircular. D’aquesta esglesiola es conserva en el Museu d’Art de Catalunya, a Barce-
lona, un magnífic frontal d’altar, romànic de mitjans segle XIII, realitzat en fusta i pintat
amb escenes de la vida de la Mare de Déu. Un dels goigs més antics d’aquesta advocació,
publicats a Berga l’any 1812, són els “Goigs de Santa Maria de Jus de Avià, vulgarment
dita Nostra Sra. de la Llet, que se venera en sa iglesia annexa a la parròquia de Sant
Llorenç prop Bagà”, i en ells es diu que  Vostre imatge celestial, es consol dels afligits, y
de quants venen contrits, per aliviar son mal. També que: Un feliz part alcansau, i a las
contritas preñadas, i a donas de llet privadas, llet copiosa donau. I confirma, Lo vostre
manto sagrat, es abrich celestial, com una dona en son mal, aixis ho ha experimentat, essent
vos la intercessora, quant parir be no podia. Ella, os invocà de cor, revestida de fe pura, y parí
la criatura, felizment, y sens dolor, verificantse en la hora, de entra’l, Manto de Maria. Es, pues,
prenyades totas, abrigauvos baix son manto, y ningun dolor, ni llanto, sentireu, si sou devotas
(sic). En una altra versió més nova, feta a Berga, a la Impremta de  Vda. Casals hi ha uns
versets més  entenedors malgrat amb el mateix contingut: Un felis part alcansau, a las mares
embarassades, y si estan de llet faltadas, abundant vos la donau, perxó de la llet Senyora,
titular-vos convenia, siau sempre nostra guia, nostre amparo y protectora.

MARE DE DÉU DE GRESOLET, Saldes.
Santuari documentat des del segle XIII, fou parròquia i centre de gran devoció mariana de
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tota la vall del riu de Saldes. L’edifici romànic fou substituït per un de nou, d’estil gòtic, fet
l’any 1377 que s’esfondrà per un terratrèmol. L’actual santuari data dels segles XVII i XVIII.
La imatge de la Mare de Déu es conserva a Saldes. Els antics “Goigs de Ntra. Sra. de
Grasolet”, editats a Berga, ens parlen que Als devots que seus comanan, de tot perill
deslliurau, per la terra sius demanan, pluja també l’s alcansau, quant l’hora sia arribada,
de la mort ques pas estret, puig voleu ser venerada, en aquest lloch tan quiet, ohiunos
Verge Sagrada, Maria de Gresolet. En altres edicions de goigs hi ha les següents estrofes
petitòries: Quan al cim d’aquesta vida, de la mort arribi el fred, de la nostra Pau complida,
deu-nos sempre bon esplet i també, De malalties i parts, y altres treballs que sé ocorren, si
a vostra pietat recorren, deslliurau en totes parts..

NTRA SRA. DE LES ESPOSES, Sant Julià de Cerdanyola.
Uns goigs curiosos són els “Goigs nous de Ntra. Sra. de les Esposes o Espases que se
venera en el terme de Sant Julià de Cerdanyola, bisbat de Solsona”. En ells es diu que:
En hores calamitoses, que’ls marits marxen ont cal, us confien llurs esposes, i Vos las
guardau de mal. I també, Puix que Déu ens ha donat, a Vós per consoladora, de les
Esposes Senyora, mireu-nos amb pietat.

MARE DE DÉU DE  N’HUG, Castellar de N’Hug.
Església documentada des del segle X, molt modificada en els segles XVII i XVIII que
conserva, però, alguns vestigis de l’època romànica en el campanar i forjats en ferro de
la porta. El nucli de Castellar s’ha desenvolupat a l’entorn del castell i a redós de
l’església de Santa Maria que, en el segle XIII, era sota el domini dels barons de Mataplana.
Els antics “Goigs en honor de la Mare de Déu den Hug, patrona y advocada de la iglesia
parroquial de Castellar, bisbat de Solsona” ens confirmen: De tots los remeys lograts,
declarada miraclera, dels mals exterminadora, devant Ell intercessora. En una altra estrofa
els mateixos goigs ens diuen: Las donas quant van de part, assitiu molt puntual, deslliurantlas
de aquell mal, si a Vós han invocat. En altres goigs trobem: De Déu sou la tresorera, e ses
gràcies donadora, defenseu, doncs, Vós Senyora, el devot que en vos espera.

MARE DE DÉU DE L’HOSPITALET, Guardiola de Berguedà.
Aquesta ermita  és situada en el lloc de Gréixer, dins el terme municipal de Guardiola de
Berguedà. Dels “Goigs de Nostra Sra. de l’Hospitalet, venerada en la capella del terme,
parròquia de Sant Andreu de Gréixer”  trèiem la cita que diu: Vostra capella enriquiren,
dotze bisbes amb perdons, que de Pinós els Barons, de tota carga eximiren, a vostre
amparo acudiren, l’estèril i la prenyada, Verge de l’Hospitalet, sigueu la nostra advocada.

MARE DE DÉU DE PALLER, Bagà.
Santuari documentat des del segle XII, l’antic era situat en un altre lloc més alt. L’actual,
data de 1747, edificat prop de la Font dels Banyadors. La talla de la Mare de Déu del
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Paller és una imatge policromada del segle XVIII que és guarda a la parroquial de Bagà.
Els “Goigs a la miraculosa imatge de Nostra Senyora de Paller, que’s venera en son
hermós santuari en la parròquia de Sant Esteve de Bagà, bisbat de Solsona”, ens parlen
de les diverses curacions que acredita la Verge quan s’invoca fervorosament, així, una
estrofa diu: Els qui amb fe viva i sensera, us venen  a visitar, mai no’s senten molestar, del
terrible mal de pedra, i aquell que abans en patia, troba en Vós alivi ver. Una altra diu: Si
és infant el qui us implora, afectat de trencadura, en Vós troba prompta cura. I encara
una altre: Quan de tot cor se us demana, de secor també ens lliureu, i de mal part
deslliureu, a la mare cristiana, que en Vós troba metgia, sigueu nostre empar i guia, verge
Santa de Paller.

MARE DE DÉU DE LA PIETAT, Berga.
Petita capella d’origen medieval, edificada en el número 20 del carrer del mateix nom, a
la ciutat de Berga. Existia abans de 1224 però la seva estructura antiga, fou modificada
l’any 1665, quan feu funcions d’església parroquial. L’interior conserva la decoració
barroca. Els “Goigs de la Mare de Déu de la Pietat que es venera a la seva capella de la
ciutat de Berga” ens diuen que: Del devot que a Vós acut, sou, Senyora, l’advocada, per
això us hem aclamada, font segura de salut. Uns altres “Goigs en honor de Ntra. Sra. de
la Pietat que’s venera en sa capella de Berga” ens diuen que: En Berga sou reclamada,
per miracles i favors, curau tots mals i dolors, sent pera tots advocada.

MARE DE DÉU DELS DOLORS, Berga.
Els “Goigs a la Mare de Déu dels Dolors de la ciutat de Berga” ens parlen d’una imatge
venerada en la seva capelleta del carrer Buixader, número 6 de la capital de la comarca,
prop de la parròquia arxiprestal de Berga. En ells ens diu una de les estrofes: Dolorosa, en
Vós confia, qui coneix també el dolor i també,  Té sant Roc el patronatge, del carrer, ja fa
molts anys, i recull, la seva imatge, tots els nostres precs i planys. Cap a Vós tothora els guia,
per trobar el remei millor, ara al cel sou l’alegria, dels que estimen al senyor.

MARE DE DÉU DE LA BAELLS, Cercs.
Santa Maria de la Baells, era una església romànica, original del segle XI, que actualment
resta negada en part per les aigües del pantà que a les darreries del segle passat és
construí en aquest lloc. El cap del municipi ha esdevingut Cercs, degut a la importància
de la industrialització del terme a finals del segle XIX. Comprenia dues parròquies, Santa
Maria i Sant Jordi, llogarret aquest que el 1978, originà un nou nucli urbà per allotjar els
habitants de la població afectats per la construcció del pantà. Els “Goigs de Nostra
Senyora de la Baells”, editats a  Berga per la Imp, Vda. de Quirse Casals,  diuen que
aquesta advocació Vós li donau virtut tanta, que tot ho remedia. En una altra estrofa ens
diuen que: La vostra Imatge Sagrada, fa a la Baells bellas valls, alivio contra tots mals,
sempre singu arrisada, per trencats averiguada, inefable medecina.
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MARE DE DÉU DE LA SALUT, Berga
Els “Goigs de Nostra Senyora de la Salut” estan dedicats a la imatge mariana que, sota
aquesta advocació, pertany a la capella dita “del Vall d’Abaix”, dins la ciutat de Berga i
invoquen a la Mare de Déu tot pregant-li: Sou de Siloé piscina, pel tullit i pel xacrós, pels
malalts la medicina, pels cansats lo seu repós, balsam sou que d’alta esfera, per curar
l’home ha vingut, siau la Mare verdadera, font de vida i de salut.

MARE DE DÉU DE CAL SARRAÍ, Berga
Cal Sarraí és una casa senyorial, situada al número 5 del carrer de Marcel·lí Boixader,  a
Berga, que comunica amb el carrer de les voltes d’en Clarís i amb la capella familiar a través
d’un passatge cobert per la mateixa casa. D’un “Goigs de la Mare de Déu de Cal Sarraís”
editats el 1958 a Berga, per la Imp. y Foto J. Huch, treiem aquestes súpliques: Quan els
mals ens atueixin, malalties i secades i colpits per maltempsades, nostres cors, retuts,
sofreixin, sigueu Vós en aquella hora, per tot mal bona metgia, vulgueu ser, Oh Maria, nostra
mare i protectora. I també: I, en siguent l’hora arribada, de deixar del món les coses, quan
ja, vida i mort, confoses, per l’espai prenguin volada, siau Vós, gentil Senyora, qui els faci
companyia, vulgueu ésser, Oh Maria, nostra Mare i Protectora.

MARE DE DÉU DELS TOSSALS, Capolat.
Del santuari marià dedicat a la Mare de Déu dels Tossals, construït, primer en el segle
XIII, i reconstruït  més tard el 1757, se’n  conserven solament restes en el seu lloc
primitiu, ja que fou destruït durant la darrera guerra civil espanyola. La imatge de la Mare
de Déu dels Tossals, és una talla gòtica del segle XIV que és guarda dins l’església
parroquial de Sant Martí de Capolat. Uns “Goigs a Nostra Senyora dels Tossals”, editats
el 1866 a la Imp. de Juan Soldevila, de Berga,  la proclamen protectora del terme “perque
sou acreditada, medecina de tots mals”.

MARE DE DÉU DEL BOSCH,  L’Espunyola.
Els “Goigs en alabança de Maria Santíssima del Oratori del Bosch”  corresponen a la
capelleta erigida en terme del Cint, agregat de L’Espunyola. Una de les seves estrofes
diu: Sou lliri entre espines, balsam que tot ho cureu, teniu-nos baix vostres mires, Bona
Mare no ens deixeu. I una altra: Pels dels Cint sou Senyora, de refugi la ciutat, de sols
mals remediadora, en tota necessitat. Per tots siau advocada, per l’instant en que morim.

MARE DE DÉU DELS TORRENS, L’Espunyola.
Santuari situat prop de la masia del mateix nom, a la dreta de la riera de l’Hospital, en
l’agregat del Cint, municipi de L’Espunyola, està documentat des del segle XIII, encara
que la construcció actual és barroca i data del segle XVIII. En unes “Suplicas per pluja a
Maria Santíssima dels Torrens”, es diu que: Poble del Cint y comarca, sempre a vós han
vingut, pluja, pau, salut y gracia, sens tardança han rebut.
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MARE DE DÉU DEL CASTELL, Gósol.
Sota aquesta advocació hi ha una bella imatge romànica del segle XII, conservada
actualment al Museu d’Art de Catalunya, a Barcelona, procedent de la derruïda església
de Santa Maria, situada en el castell de Gósol, dalt la població actual. La nova església
del poble, celebra la festa el 15 d’agost, dia de l’Assumpció. Els “Goigs a lloança de
Madona Santa Maria”, deixen clar que: Gósol canta i en Vós planta, l’arbre altíssim de la
fe, Mare pia que ens decanta, i ens obté reial mercè. I també, Accepteu-nos a tothora,
fent costat al vostre Fill, oïu l’anima que plora, deu ajut en tot perill.

MARE DE DÉU DE CORBERA, Castellar de Riu.
Prop del castell d’Estela, en el lloc d’Espinalbet,  aquest santuari està documentat de
molt antic, malgrat que la construcció actual és de finals segle XVII amb afegits posteriors
del XVIII. L’església és coberta amb volta de canó amb llunetes. Conserva  una porta
antiga dovellada, un òcul i el campanar d’espadanya, alçat a la façana de migdia l’any
1766. El santuari disposa d’una hostatgeria per a colònies. La Mare de Déu de Corbera
és una talla en pedra que és conserva al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.del segle
XV. Els “Goigs de Nostra Senyora de Corbera” ens diuen que: Los que ab sordesa, ó
Reyna, vos venen a visitar, cobran ab salut perfecta, lo oido, que no te par: y finalment
tots alcansan, de Vós consol y favor.  Uns altres “Goigs de la Santíssima Virgen de
Corbera” escrits per l’escolapi P. Joseph Teixidor, prevere,  ens parlen de l’abundor de
les seves gràcies boscanes i sanitosos aromes: Riques fontanes, bons ayres, corren y
campan aquí, qu’ab ses sanitoses flayres, la salut fan enfortí, l’ánima n’és estadana,
d’un cel fresch y brillador..../.......Anem germans, a la Mare, sobretot els malalters, no hi
ha fill a qui no ampare, ab trassa i amor perfets. Uns  “Goigs nous de Madona de
Corbera” diuen que: Als esperits en malaltia, que neuli el mundanal bes, retorneu la
vigoria, en el vostre sant recés, i els doneu llum matinera, d’una eterna serenor.

 MARE DE DÉU DELS OMS, Sant Jaume de Frontanyà.
És conserven algunes tombes antropomòrfiques del segle XI, cavades a la roca, prop d’aquest
santuari que denoten la seva antigor, malgrat que la construcció actual fou realitzada l’any
1785. L’edifici és d’una sola nau i capelles laterals, amb un presbiteri que acull el cambril
de la Mare de Déu. El santuari fou incendiat durant la guerra civil i se‘n va perdre el retaule
barroc. La devoció a aquesta advocació mariana es va popular moltíssim en el segle XVI,
esdevinguent un dels santuaris més populars del Berguedà. En uns “Goigs en alabansa de
Nostra Senyora dels Olms, venerada en la sua capella,  situada en lo priorat de Sant Jaume
de Frontanyà”, fets els 1848 a l’obrador de la plaça de l’Om de Manresa, per Ignasi Abadal,
veiem que Vos curau de trencadur i també que aquesta Mare de Déu era invocada per curar
si els animals emmalalteixen. En unes  “Coples en alabança de Ntra. Sra. dels Olms”, fetes
a Berga per Gràfiques Molins, es diu que: de sos mals, quant vos dedica, sos vots y cors
fervosa...../.... Vós curau de trencadura, Verge pura, de tot mal als que us serveixen. I
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referint-se als animals diuen: Si animals se emmalalteixen, pres guareixen, gran favor, ó
Verge bella, per so en vostre capella, ofereixen, de molts de aquells la esquella.

MARE DE DÉU DEL REMEI, La Nou del Berguedà.
Imatge venerada a l’església parroquial de La Nou. Els seus “Goigs en alabansa de Ntra.
Senyora del Remey” diuen que: En qualsevol malaltia, sou Vos Remey conegut, aquest
poble en Vós confia, y a vostre poder acut, si la salut esperada, vos demanan ab humil
cor. I també en una altra estrofa és diu: Un remey tan eficàs, acudim ara de nou, a
demanar-vos solàs, a la fi d’esta jornada, per lograr l’últim tresor, puig Vós clamam
advocada, y Remey en toto dolor.

MARE DE DÉU DE LURDA o L0URDES, La Nou del Berguedà.
Aquest santuari marià dedicat a la Mare de Déu de Lurda o Lourdes, fou construït en el
segle XIX, al voltant de 1885 per iniciativa de Mn. Antoni Comellas, fill del Molí de la Nou.
En el lloc existia ja una petita capella edificada el 1878 on ja s’hi venerava una imatge
francesa, procedent de la població de Pau. A sota el santuari hi ha la cova i unes fonts
amb piscines a imitació del santuari existent a Lorda de Bigorra (la Gascunya). Els seus
“Goigs en honor de Ntra. Sra. de Lourdes” proclamen: Atrets de vostra virtut, en la Nou
vos venerám, perque de Vós esperam, lo gran do de la salut, per eix fi tothom acut,
implorant vostra assistència.

MARE DE DÉU DE LA CONSOLACIÓ, Cercs.
Aquest santuari marià pertany al lloc de  Sant Salvador de la Vedella, dins el municipi de
Cercs, fou construït el 1783 en substitució d’un altre edifici documentat des del segle
XVII. Es tracta d’una curiosa construcció feta amb planta central, en creu grega i cúpula.
Els “Goigs que se cantan a Ntra. Sra. de la Consoloció al Priorat de Sant Salvador de la
Vadella” fets a la Imp. de Quirse Casals, al carrer Ciutat, 30, de Berga, ens diuen que:
Consolació, ja publica, lo qui de febras tocat, entra en est temple sagrat, y aquí, passantlas,
suplica: com a cert ho testifica, la gen que vé per aixó.

MARE DE DÉU DEL BON REFUGI, Berga.
En uns “Goigs en honor de la Mare de Déu del Bon Refugi, que es venerava en l’abans
parroquial de Sant Pere de Madrona, parròquia de la Valldan, bisbat de Solsona”, trobem
que se li demana a aquesta advocació: Vós aquí, com Font divina, si us invoquem de bon
cor, ens dareu la medecina, en tota pena i dolor, i després d’aquesta vida, l’eterna
felicitat. L’església romànica de Sant Pere de Madrona, s’aixeca en un tossal sobre la
carretera que de Berga porta al santuari de Queralt.
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MARE DE DÉU DE L’ANTIGUITAT, Casserres.
Encara que aquesta església surt documentada ja al segle XI, l’actual construcció és dels
segles XVIII i XIX. A la façana hi ha una inscripció amb la data de 1848 i a dins, conserva dos
sarcòfags gòtics de molt interès procedents de l’antiga església de l’Àngel Custodi. Els
“Goigs de Ntra. Sra. de la Antiguitat, venerada ab aqueix nom en la sua capella en lo terme
y a prop la vila de Casserras”, ens parlen de l’ajut remeier d’aquesta advocació mariana:
Aquí com en piscina, sou per qualsevol mal, segura medicina, Remey universal. Aquí el que
vos implora, sempre es remediat, Casserras vos adora, per Mare de Pietat. En uns altres
goigs, editats a Manresa el 1929 per la Imp. Vives, diuen en una estrofa que: Les mares us
ofrenen, el fruit de son amor, i en els mals que’ls apenen, os preguen amb fervor. I en una
altra: en vida i en la mort, ningú, si amb fe os implora, se’n va desconsolat.

MARE DE DÉU DE LA GUÀRDIA, Sagàs.
Aquest santuari marià resta documentat des de l’any 1010 com un dels dominis del
monestir de Sant Miquel de Cuixà. En el segle XVII fou parròquia i és reconstruí tot
l’edifici, ampliant-lo encara en el segle XVIII. La imatge de la Mare de Déu de la Guàrdia
és una talla policromada, de fusta, obrada en el segle XIV. Els “Goigs de Santa Maria de
la Guàrdia de Sagàs”, supliquen a la patrona: Aquest poble aquí us venera, amb afecte
filial, de la gràcia mitjancera, deslliureu-lo de tot mal.

MARE DE DÉU DE VALLDAURA, Olvan.
L’església és la única dependència que es conserva de l’antic monestir sota aquesta
advocació mariana, fundat l’any 1231 per Bernat i Geralda de la Portella que el 1240
omplia una comunitat de monges cistercenques procedents del monestir urgellenc de la
Bovera. El 1388 una part de la comunitat passà a Berga on fundaren el monestir de
Santa Maria de Montbenet, i el 1399, la resta es traslladà a Manresa. L’església
monàstica, del romànic tardà, ejercí de parròquia fins al segle XVIII. A la casa Nova de
Valldaura, es guarda una marededéu de factura popular procedent d’aquest monestir.
Els “Goigs a llaor de Santa Maria de Valldaura, que es venera a la seva capella restaura-
da de l’antic monestir de Valldaura del Berguedà”, demanen: Des del lloc on esteu ara,
preserveu-nos dels perills, puix que sempre en sereu Mare, i nosaltres vostres fills.

MARE DE DÉU DE LA QUAR.
La primera església d’aquest santuari marià, que sempre fou parròquia, fou consagrada
l’any 900 pel bisbe Nantigis de la Seu d’Urgell. Des de 1069 formà part del patrimoni del
monestir de Sant Pere de la Portella. L’any 1540 fou saquejat l’edifici i a partir de llavors,
s’anà reformant poc a poc, ampliant-lo definitivament en els segles XVIII i XIX. El campanar
data del segle XVI. La imatge de la Mare de Déu de la Quar, és una peça de transició del
romànic al gòtic. Els “Goigs de Nostra Sra. de La Quar que se venera en la parroquial
iglesia, abadiat de Sant Pere de la Portella”, editats a Vic l’any 1851, per Felip Tolossa
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diuen que: Es lo qui de cor vos crida, de mal de cor deslliurat, y lo febrós queus arriba, de
febras al punt curat, persó tots ab melodia, de favor tan singular. Uns altres “Goigs de la
Mare de Déu de la Quar, venerada en aquest santuari, antiga església parroquial de Sant
Hilari, bisbe, i Sant Sadurní, màrtir, de l’abadiat de Sant Pere de la Portella”, en una
estrofa ens diuen: Qui a la font vostra ha rentat, de berrugues la sutzura, resta net d’eixa
malura, que és l’imatge del pecat, qui s’estimba, és singular, com us troba acollidora,
protegiu-nos, Oh Senyora, Verge Santa de la Quar. I en una altra: De la Quart el veïnat,
dolça Mare us considera, i de Vós remei espera, quan es té necesitat.
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LA MALALTIA EN LES CANÇONS POPULARS
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RESUM: Aportació a l’estudi de la terapèutica mitjançant elements musicals. Referència
a les cançons populars i als goigs invocant a diversos sants: goigs dels sants Cosme i
Damià, goigs a sant Sebastià, contra la pesta, amb referència a algunes localitats:
Montclar, Montmajor, Olvan. Moià, Monistrol de Montserrat. Rajadell, Súria. Repertori de
cançons populars, recollides principalment per Joan Amades.

Paraules clau: Música. Goigs. Cançó popular.

RESUMEN: Aportación al estudio de la terapéutica de algunas enfermedades, con par-
ticipación de elementos musicales. Referencia a canciones populares y a gozos invo-
cando a diversos santos. Gozos de los santos Cosme y Damián. Gozos de San Sebastián,
para la curación de la peste. Referencia a algunas localidades: Montclar, Montmajor,
Olvan. Moià, Monistrol de Montserrat. Rajadell, Súria. Repertorio de canciones popula-
res, recopiladas principalmente por Joan Amades.

Palabras clave: Música. «Goigs». Canción popular.

*

INTRODUCCIÓ

Podem afirmar que la malaltia té relació amb les cançons populars, encara que a priori
no ho pugui semblar. La música i les cançons es troben en gairebé tot el cicle de la vida
de les persones i en el cicle de l’any, des de que naixem amb les cançons de bressol,
després amb els jocs infantils i la seva cantarella, de joves les serenates de ronda, les
cançons de treball, d’esbarjo, de festa, les religioses,... i fins i tot en el funeral es
cantaven les absoltes. Per tant, podem dir que la vida de la persona està lligada a la
música a través de les cançons; per això dins aquest cicle de la vida, també en trobem en
relació a la malaltia.
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Concretament, aquestes cançons són cançons per demanar el guariment d’algun mal o
la protecció per conservar la salut; al costat de la gran diversitat de situacions a l’entorn
dels patiments humans, ja siguin col·lectius com la pesta, ja siguin individuals, lligats a
una malaltia concreta o als diferents aspectes de la maternitat.

La pròpia revista catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència Gimbernat publica
alguns articles o comunicacions en relació a la cançó i a la música, d’una manera pun-
tual; com per exemple:

“Els sants protectors contra la ràbia”, de Josefina Roma i Rius1 , on a més
de fer una excel·lent i àmplia explicació antropològica del què representava
la ràbia, dedica una part a concretar quins sants eren els guaridors
d‘aquesta malaltia, amb exemples, com els Goigs a Santa Quiteria.

“El «foc de Sant Marçal» a una cantiga d’Alfons X”, de Benvingut Morros i
Mestres2 , referint-se a una malaltia epidèmica coneguda amb el nom de
“foc de Sant Antoni” que va atacar la població europea en diverses ocasions
coincidint amb els grans períodes de fam –s. XI i XIV–.

“Els Goigs de l’Hospital General de Santa Creu de Barcelona”, de Francesc
Ribas i Ponti3 , un estudi molt extens i molt ben documentat en referència
als Goigs venerats i cantats a l’Hospital, a més dels goigs posthospitalaris
i dels himnes, amb una concreta explicació dels goigs de Santa Elena
(impresos al 1617), de Sant Crist, de Sant Ponç, de la Mare de Déu dels
pobres malalts (de 1791), de Sant Joan de Déu, del Beat Joan Grande,
Sant Francesc d’Asís, Sant Crist del Corralet, Santa Creu, la mare de Déu
de Betlem, entre d’altres. Són del mateix autor “Sobre l’any del miracle de
Santa Rosalia escaigut a Torredembarra”4 , i “Origen d’algunes advocacions
locals catalanes contra la pesta”5 .

“Santuaris marians del Bages amb tradició remeiera”6 , de Francesc Villegas
i Martínez, referint-se a la llarga llista de santuaris de la comarca de Bages
que tenen una tradició de pelegrinatge, i on es canten goigs en els
tradicionals aplecs o festivitats.

LES CANÇONS POPULARS

Dins aquesta relació, les cançons populars es poden organitzar des de diferents àmbits:

1.- Cançons populars, romanços o balades, que expliquen històries de
personatges que pateixen malalties, i que, fins i tot, acaben morint el o els
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protagonistes. Com per exemple La presó de Lleida, La mort de la núvia,
Caterina d’Alió, El testament de l’Amèlia, La filla del marxant, entre d’altres.

És un camp per explorar, ja que tenen moltes variants, i es podria saber o
deduir de quines malalties varen morir.
2.- Cançons que demanen la curació, a manera de pregària, dedicada a la
Mare de Déu, al Sant Crist o algun sant perquè en són protectors o guaridors.
Com és el cas dels Goigs.

Els Goigs són un camp també molt extens per la multitud de sants i
d’advocacions de la Marededéu que hi ha a la geografia catalana, a més
de la diversitat de pobles, esglésies, ermites, on s’ubiquen.

3.- Cançons que canta el propi malalt per ser guarit, a través d’una espècie
de cantarella, seguint una transmissió oral.

Per concretar el tema de la malaltia en les cançons populars em referiré, a manera de
mostra, als dos apartats que tenen la finalitat de demanar la curació: els Goigs, que es
canten col·lectivament, centrats als sants Cosme i Damià, metges, i a Sant Sebastià, molt
present en les poblacions de les comarques del Berguedà i del Bages; i a les cançons que
es canten de forma individual, i que estan recollides en el Cançoner de Joan Amades.

ELS GOIGS DE SANT COSME I SANT DAMIÀ

Sobre els sants metges Cosme i Damià hi ha moltes publicacions, com Els sants metges
guaridors sant Cosme i sant Damià. Història, llegenda, goigs, de Josep M. Vilarrasa, amb
un apartat titulat Vers una caracterització dels goigs. Un cas concret: Sant Cosme i Sant
Damià, de Joan Campabadal i Breu, actual president de l’Associació Amics dels Goigs,
que es refereix als goigs dedicats precisament a aquests metges, goigs en diferents
versions, alguns d’ells amb la partitura.

Segons Campabadal hi ha prop d’un centenar i mig de goigs dedicats als sants metges:
a) Goigs antics escrits abans del segle XVI, b) Goigs moderns escrits o publicats durant els
segles XVI, XVII o XVIII, i c) Goigs contemporanis dels segles XIX, XX i XXI. Hi ha, doncs, una gran
quantitat de Goigs dedicats a aquests sants metges.

Els Goigs7  és una composició poètica en llaor de la Verge o d’un sant, i segons Joan
Amades8  constitueixen un capítol molt important del nostre cançoner, que originàriament
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eren dedicats a lloar les gràcies de la Mare de Déu i especialment a ponderar els seus
set goigs de la Mare de Déu.

Generalment sol tenir una primera estrofa de quatre versos que parlen de la virtut que
caracteritza al sant i als seus mèrits, i en els altres hi ha una petició bàsica; i el refrany
que es va repetint després de cada estrofa o cobla. El contingut dels goigs és
fonamentalment de tipus laudatori i de pregària; generalment la petició és sobre la
salut, tant material o corporal com espiritual. Solen contenir referències de tipus local
relacionades amb la població o l’indret on es canten.

Musicalment “Goigs”, des del segle XX, es poden classificar de cançons populars religioses,
que tenen melodia i text, amb una estructura literària, artística i musical molt concreta,
on a més del text i la partitura (encara que la majoria de vegades no està indicada en la
fulla en la qual estan editats). Són monòdics, amb una melodia senzilla per facilitar la
seva transmissió oral, i fins i tot alguns tenen la mateixa melodia, malgrat s’adrecin a una
advocació diferent.

Dins les peticions de salut corporal hi trobem la petició de bona salut, la protecció contra
el dolor i les malalties, de protecció i de cura de les epidèmies i enfermetats col·lectives,
d’ajuda a les imperfeccions motrius, d’ajuda a les deficiències sensorials, d’ajuda a
sants podríem dir “especialistes” per curar o disminuir els efectes d’una malaltia con-
creta; i d’ajuda en tot el què fa referència a la maternitat (fertilitat, embaràs, part i
lactància).

Com a referència als esmentats Goigs als Sants Metges Cosme i Damià, els trobem amb
diferents textos i amb diferents melodies, i a manera de mostra dels seus diferents
refranys, anotem:

Puig Déu us ha dat tal ma / y virtut, per sa potencia:
Sant Cosme y Sant Damià,/ Llevaunos tota dolencia.

Aquest poble no us oblida / volgue-nos en tot curar.

Vetlleu per la nostra vida / Sant Cosme i Sant Damià

Del Senyor tenint virtut / per tresor tant gran donat;
Metges Sants, Cosme i Damià / concediu-nos la salut.

Diguem ab cor fervoros / ab esperit cristià
Sant Cosme i Sant Damià / de tot mal lliberaunos
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Ja que sou metges gloriosos / Màrtirs Cosme i Damià.
Protegiu a qui us invoca / i sos mals volgueu curar.

Ja que teniu la virtut / de tornar-nos el cos sà,
Al Molnàs9  doneu salut / Sant Cosme i Sant Damià
Per l’amor que tingué al pròxim / vostre cor molt generós;
Concediu-nos o Sants Metges! / la vida d’ànima i cos.

Puig en vosaltres està / mostrat a Déu tota clemència:
Oh Sant Cosme i Damià / curaunos de tota dolència

Malgrat la diversitat, en tots es demana la salut del cos i de l’ànima.

El mateix Josep M. Vilarrasa, en el seu llibre Santas y Santos sanadores. Historia, leyenda,
gozos, indica el nom de cada malaltia i el sant protector al que s’ha d’acudir per guarir-se; i
Joan Campabadal també hi afegeix un apartat dedicat als goigs amb el títol Los “Goigs” / Los
gozos. Unos cánticos religiosos impresos en hojas sueltas en los que se pide salud..

ELS GOIGS A SANT SEBASTIÀ

Endinsar-nos en els Goigs existents referits a sants, marededéus, santes, etc. relacionats
amb les malalties o que són guaridors d’una malaltia concreta, o voler-ne fer un resum
fora una gosadia, doncs ens portaria a un estudi molt extens i molt difícil, per la gran
quantitat d’advocacions existents i també la gran diversitat de cada advocació.

Per això i concretant-ho a la comarca del Berguedà10  i a la comarca del Bages, em
referiré a mode d’exemple de Goigs els dedicats a Sant Sebastià.

Sant Sebastià fou un soldat romà del s. III, nascut a Narbona (Occitània) que ajudava,
rescatava i salvava cristians durant la persecució de l’emperador Dioclecià i fou
comdemnat a morir per seguir la fe cristiana. Malgrat fou travessat per les fletxes dels
seus botxins, va sobreviure i recuperat de les ferides tornà a exigir a l’emperador que
parés la persecució dels cristians, i llavors fou apallissat fins a morir.

Té molta relació amb tres poblacions de la comarca del Berguedà: Monclar, Montmajor
i Olvan, i amb quatre poblacions de la comarca de Bages: Moià, Monistrol de Montserrat,
Rajadell i Súria, en referència a la pesta, per mitjà de ser-ne el patró, per un vot de poble
que se li va fer o per devoció popular.
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A Montclar11  canten els Goigs dient:

Màrtir sant, molt singular
demanem amb reverència.
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

[...]

Altre metge no tenim
mes apropiat que vos
no mireu lo nostre crim
ans bé, sigueu-nos piadós
d’aquell mal que vol matar
grans i xics sens diferència.
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

Gloriós Sant Cavaller
ixca de vos la virtut,
puix teniu tan gran poder
conserveu-nos la salut,
la qual Déu concedirà
per costum de sa clemència:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

El ver Déu vos té promès
puix per ell vàreu patir,
de tal mal no sia pres
el devot que us vol servir;
tots venim a vos pregar
amb confiada insistència:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

[...]

De temps immemorial
que sou Patró de Montclar,
socorreu a tot malalt
que de cor ve a suplicar;
de tot mal contagiós
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esperem vostra defensa:
Vullau a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

[...]

A Montmajor, els text dels Goigs és molt semblant al text que es canta a Montclar, només
l’estrofa concreta on s’anomena el poble és diferent:

Lo poble de Montmajor
a vostres plantes postrat
sol·licita fervorós
vullau ser son advocat:
feu se puga preservar
de tal mal i tal dolència:
Vullau a Jesús pregar
nos guarde de pestilencia.

A Olvan12  el text diu:

Puig sempre al poble cristià
favors aneu dispensant:
De pesta al terme d’Olvan

deslliureu, Sant Sebastià
[...]
Sou un metge celestial
Que curau tota dolència
i contra la pestilència
sou advocat especial:
tot el món en general
eix poder us confessà:
De pesta al terme d’Olvan

deslliureu, Sant Sebastià

Olvan, devot en vós fia
dels habitants la salut
puig coneix vostra virtut,
i de la pesta confia
i de tota malaltia



72 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 65-79, ISSN: 0213-0718

Glòria Ballús Casòliva

vostre amor la guardarà:
De pesta al terme d’Olvan

deslliureu, Sant Sebastià

A Monistrol de Montserrat, el refrany dels Goigs de Sant Sebastià13, patró de la població,
diuen:

Puig sou heroic capità
de les tropes celestials:
Guardeu-nos, Sant Sebastià
de la pesta i cruels mals.

[...]
De la pesta contagiosa
deslliureu al qui suplica
i és qui l’aire purifica
vostra intercessió gloriosa
de l’arbre la flor vistosa
alcanceu-nos fruits cabals
Guardeu-nos, Sant Sebastià
de la pesta i cruels mals.

La vila de Monistrol
vot vos va fer obsequiosa
i en la oferta no reposa
perquè eternament la vol.
De Vos espera consol
amb beneficis iguals.
[...]

A Moià els canten així:

Màrtir sant, molt singular
demanem amb reverència.
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

[...]
e tot mal contagiós

feu fugir l’ombra maligna;
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és remei molt sanitós
vostra mirada benigna.
El ric vol el vostre empar,
i el qui viu en la indigència:
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

[...]
Per Patró us hem reclamat
en hora calamitosa
quan la pesta ha amenaçat
amb sa urpa verinosa.
No ens negueu jamai l’empar
de vostra dolça assistència
Vulgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència

A Súria14  el text diu:

Puix avui amb cants de festa
vostres Goigs volem cantar:
Deslliureu-nos de la pesta,

màrtir Sant Sebastià.

Del turment de les sagetes
Vós que en fóreu vencedor,
feu guardem, com braus atletes,
de la fe el preat tresor.
Admirant la vostra gesta,
Súria us vol també imitar:
Deslliureu-nos de la pesta,

màrtir Sant Sebastià.

En un temps de malaltia
nostra vila us féu un vot,
i el remei per Vós venia
del bon Déu que tot ho pot.
Viu encara el favor resta
que del cel ens davallà:
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Deslliureu-nos de la pesta,

màrtir Sant Sebastià.

Vostra imatge beneïda
va cremar-la l’odi ateu;
més, una altra n’ha esculpida
nostre amor que no té preu.
Au, alceu de nou la testa
i en tot mal deu-nos la mà
Deslliureu-nos de la pesta,

màrtir Sant Sebastià.

REPERTORI DE CANÇONS POPULARS

El repertori de cançons recollides que tenen a veure amb la malaltia es troba en els
cançoners catalans.

Com a mostra anoto les que Joan Amades inclou en el seu Cançoner15 , que com a
explicació per aquest tipus de cançons, diu:

Aquesta cançó i les que segueixen tenen la gràcia de guarir mals. Són en gran nombre
els documents d’aquest gènere que omplen gairebé totes les necessitats mèdiques del
poble. L’origen d’aquestes cançons tornades oració és mític i màgic, la gran majoria
tenen sentit religiós i imploren la cura del pacient a Déu o a algun sant. Sembla que pot
tractar-se de formes mítiques antiquíssimes per les quals hom confiava el guariment a la
divinitat i només d’ella esperava tot l’ajut i salvació. Aquestes fórmules han seguit
l’evolució de la civilització i han arribat fins a nosaltres amb el mateix segell d’origen; llur
arrelament en l’esperit de la gent humil és tan fort que gairebé és impossible destruir-
les. Les creences mèdiques han avançat ben poc des dels temps primaris i àdhuc clàssics;
hel·lènic i romans tenien una divinitat i una oració per a cada mal i una herba per a cada
malaltia i no discorrien més enllà, com el nostre home de la gleva, que per a tots els mals
té la seva oració i la seva herba.

Hi anotaré el títol de la cançó, el número que li correspon en el cançoner i les dades del
transmissor (nom, localitat i any de la recol·lecció).

Per evitar mals parts (núm. 3.467)
Per adobar ossos trencats (núm. 3469)
Cantades per Pau de la Barba, de Montcada (1922)
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Per guarir la ronya, cantada per Pere de la Piga, de Saldes (1922) (núm. 3468)

Per guarir l’ofec, cantada per Cap de Llana, de Martorell (1918) (núm. 3470)

Per guarir el mal de queixal, cantada per L’ossets de Cristo, de Barcelona (1918) (núm.
3471)

Per fer passar el mal de cap, cantada per l’Hostalera de Mieres (1924) (núm. 3473)

Per guarir el mal de costat, cantada per la Teresa del Ferro, de Tortosa (1918) (núm.
3474)

Per guarir les galteres, cantada per l’hostalera de Cervelló (1921) (núm. 3475)

Per guarir el mal de cor, canta per Pep del Gremi de Misèria, de Barcelona (1918) (núm.
3477)

Per fer anar de ventre, cantada per Maria de les calces, de Passanant (1929) (núm.
3478)

Per guarir el mal de melsa, cantada per Josep Obrer, de Guissona (1930) (núm. 3479)

Per fer passar el fluix blanc (núm. 3480)
Per guarir la trencadura (núm. 3491)
Contra l’eristol (núm. 3502)
Cantades per l’Angelona de Puigverd de Lleida (1930)

Per guarir fístules (núm. 3481)
Per fer passar els atacs de nervis (núm. 3490)
Per guarir l’escanyellat (núm. 3499)
Contra sangfluix (núm. 3500)
Cantades per la mestressa de Can Joan d’Austria, de Sant Feliu de Llobregat (1931)

Per guarir les desfetes dels ulls (núm. 3483)
Per guarir l’erisipela (núm. 3496)
Cantades per la Xeuma de Balaguer (1929)

Per fer passar l’enyorament (núm. 3484)
Per guarir el mal dels pits (núm. 3493)
Cantades per la Rosa Xerraire, del Calvo, de Bot (1918)
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Per guarir el gargamelló (núm. 3485)
Per guarir un mal lleig (1932) (núm. 3497)
Cantades per la Maria de la Riera, de Vallbona de les Monges (1931).

Per guarir la llomadura (núm. 3486)
Per guarir la cansa de les criatures. Segons Amades, cal dir-la tres vegades i es frega la
boca de l’infant malalt amb un drapet sucat amb vi que després es llença cap al darrera
per damunt de l’espatlla; després es cullen els drapets i es tiren al foc. (núm. 3498)
Cantades per la Graciosa de la Plaça, de Balaguer (1929).

Per fer tancar la pollera, cantada pel Nenè, de Prat de Llobregat (1922) (núm. 3487)

Per guarir les picades d’escorpí, cantada per Teresa Raban, de Cadaqués (1930) (núm.
3488)

Per guarir d’espatllat (núm. 3489)
Per guarir el mal de coll (núm. 3492)
Cantades per la Pepa, de Vilanova de Meià (1930).

Per guarir el dolor, cantada per l’apotecari, d’Aitona (1930) (núm. 3494)

Per guarir el vent roig, cantada per Tiroleta, de la Vajol (1928). Segons Joan Amades: El
vent roig és una malura contagiosa del bestiar de llana que fa molt mal als ramats. Els
pastors creuen que és produïda per l’acció malèfica d’un vent vermell que ataca tants
camps com el senten bufar. És molt temut, i els vells pastors ripollesos i lluçanesos
xiulaven una tonada de virtut que deturava i desviava aquest vent. (núm. 3495)

Per guarir les berrugues, cantada per Barqueret, d’Aguilar de Basella (1929). Segons
Amades cal dir-la tres vegades. Només té virtut la vigília de Sant Joan al punt de mitjanit.
(núm. 3501)

Contra tota mena de mals, cantada per Noi Viola, de Peramola (1929) (núm. 3505)

Per guardar de prendre mal, cantada per la Xita de la plaça, de Terrades (1928). (núm.
3508)
Per fer aclarir la vista, cantada per Berenguer de les Cols, de Sant Vicenç dels Horts
(1922) (núm. 3482)

Per fer passar el singlot, amb partitura, cantada per Tripis-Trapís, de la Ribera d’Ebre
(1918) (núm. 3472), el seu text diu:
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Singlot tinc / singlot tindré
vagi a la boca / d’aquell que no en té

Per guarir morenes, amb partitura, cantada per la vella filadora de Llardecans (1930).
(núm. 3476), el seu text diu:

Cristo i la morena / van camí de Roma;
la morena es queda / i Cristo se’n torna.
cura’t, morena d’en ....
que Déu ho mana, / cura’t aviat.
cura sobre cura, mal sobre mal,
remei sobre remei, / que es curi la morena,
que es curi de llei.
Sant Pere i sant Joan. / la curin pel davant
Sant Joan i sant Pere / la curin pel darrera;
Sant Bernat i sant Simó / la curin pel cantó;
Sant Simó i sant Bernat / la curin pel costat;
Santa Teodora / la curi de la vora;
Sant Feliç / la curi del mig;
Sant Pasqual / la curi de dalt,
i sant Antoni / la curi de baix
A honra i glòria de la Santíssima Trinitat.

Joan Amades recull aquestes cançons entre els anys 1918 i 1931 i a diferents poblacions
de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, per tant ofereixen un ventall realment significatiu
del què es cantava a Catalunya, per mitjà d’una panoràmica de poblacions de Barcelo-
na, Lleida, Tarragona i Girona.

Són cançons que han passat amb tradició oral de persona a persona i de poble a poble
i que, el poble, havia fet seves i les cantava amb la significació que cada una tenia
pròpiament. Són cantades per homes i per dones, i a més, cal pensar que la gent,
majoritàriament, no sabien llegir ni escriure, i menys sabien música.

També cal remarcar la importància que els hi dona el recol·lector, en aquest cas Joan
Amades, que veu l’interès de recollir-les i de transcriure-les en el seu cançoner per tal
que siguin conegudes i conservades.

Per altra banda, cal observar els noms de les malalties que apareixen, algunes potser
molt populars en altres temps i que segurament actualment seria difícil de concretar.
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COMENTARI FINAL

En aquest treball he volgut mostrar l’amplitud que té aquesta relació de malaltia i cançons,
per que pugui servir com a punt de partida per a molts altres estudis que es poden fer.

En les cançons populars apareixen moltes situacions socials i descriuen l’ambient d’una
època, relaten la memòria històrica de fets, mostren les activitats i pensaments de cada
època, .... i per tant també demostren les transformacions de la societat.

Aquest mostrari de cançons pot semblar arcaic i/o antic perquè ara no ho tenim com
quotidià el cantar aquestes cançons, ni fins i tot nomenar algun d’aquests mals. Potser
ni tant sols els propis metges poden saber exactament de quin mal es tractava.

No obstant això, crec que aquest petit recull ofereix una mostra de les cançons que en un
altre temps varen ser vives, que varen ser cantades amb interès i il·lusió per aconseguir
una curació, per aconseguir un benestar que no tenia la societat, i que eren transmeses
per tradició oral, suposadament perque eren efectives i resolien el “problema” de
cadascú. Són cançons individuals, cantades en forma de diàleg o també per ser cantades
en grup.

Per tant caldrà que veiem aquest recull com un exemple de cançons que descriuen una
malaltia i també la petició per solucionar-la, amb un caire individual –segurament les
cançons que demanaven una curació a una malaltia concreta- o amb un caire col·lectiu
–l’exemple dels Goigs–.

No oblidem, però, que aquesta relació de les cançons formaven part d’un repertori, molt
més ampli, que utilitzava el poble al costat d’altres cançons, com les de gresca per
divertir-se i les narratives que explicaven un romanç.
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Fragment de la melodia dels Goigs de Sant Sebastià que es canten
a la vila de Moià (Bages)
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METGES I CIRURGIANS MÉS DESTACATS A SOLSONA

DE 1565 A 1700

SALLÉS i PLANAS, Lluís

RESUM: Noticia sobre metges i cirurgians a Solsona, en temps dels Àustries, basada en
dades de la tesi doctoral de l’autor.  Dades, entre altres, de la nissaga dels Pallarès,
metges i apotecaris. Els metges Magí Malagarriga i Gabriel Miquel. Els cirurgians: Pasqual
de Gurza, Joaquim i Gabriel Busquets, Josep Bòria.

Paraules clau: Metges cirurgians; Solsona; Edat Moderna.

RESUMEN: Noticia sobre médicos y cirujanos de  Solsona, en la época de los  de los
Austrias, basada en datos de la tesis doctoral de l’autor.  Datos, entre otros, del linaje de
los Pallarès, médicos y boticarios. Los médicos  Magí Malagarriga y Gabriel Miquel. Los
cirujanos: Pasqual de Gurza, Joaquim i Gabriel Busquets, Josep Bòria.

Palabras clave: Médicos cirujanos; Solsona; Edad Moderna.

*

És un petit estudi basat en la meva tesi “Aspectes sanitaris de l’arxiu parroquial de
Solsona, (1565-1700)”, llegida l’any 1994.

La tesi es fonamenta en l’estudi d’onze llibres de Baptismes, Òbits i Desposoris que
estan a l’arxiu Diocesà de Solsona que comprenen del 1565 al 1727.

De totes les dades recollides, avui em referiré només a algunes dels metges i cirurgians
que apareixen als llibres de registre durant aquest temps a Solsona.

A partir dels 22.671 registres obtinguts en aquest estudi, dels quals 14.015 són baptismes,
6.244 enterraments i 2.412 casaments, les persones que exercien professions sanitàries
a Solsona durant aquells anys són 133, de les quals 44 són metges, 39 cirurgians, 32
apotecaris, 1 metge i apotecari, 12 llevadores, 2 canonges infermers, 2 adroguers i 1
manescal.
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Esmento els metges i cirurgians que, per les dades que tenim, demostren tenir una
incidència més forta o un cert prestigi social, tant per la quantitat d’apadrinaments o
testimoniatges en què apareixen com per alguna dada que ens demostra la seva activitat
social, com per exemple el fet de ser batlle de la ciutat.

Estan recollits per ordre cronològic des de la seva primera constància a l’arxiu.

PASQUAL DE GURZA. Cirurgià.

Des del 29 de març de 1592 fins al 7 de març de 1602, data del seu enterrament, apareix
vint-i-una vegades fent de padrí. En algunes inscripcions hi és com a barber, però en la
majoria hi és com a cirurgià.

PALLARÈS, Antoni. Metge.

Segurament va néixer el 2 de febrer de 1581. Fill de Joan Francesc Pallarès, apotecari,
apareix per primera vegada fent de padrí com a estudiant de medicina el 8 de setembre
de 1601 i unes nou vegades més també fent de padrí, fins que morí assassinat el 18
d’agost de 1627 per un tir de pedrenyal a la porta de casa seva al carrer de Llobera o de
Sta. Anna als 46 anys d’edat. Ens consta que es casà dues vegades i que tingué tres
filles i quatre fills. Una filla es casà amb el doctor en medicina Jaume Llasera.

PALLARÈS, Josep. Metge, apotecari.

Segurament va ser batejat el 23 de maig de 1596 i és fill de Joan Francesc Pallarès,
apotecari, i germà d´Antoni i Francesc Pallarès, metges.

Des del  7 de juny de 1620 en què fa de padrí com a batxeller en Medicina apareix deu
vegades com a metge i una com a batxeller en Medicina y aputacari, però a partir de l´11 de
febrer de 1633 fins a la seva mort, el 29 de maig de 1656, als 60 anys d’edat, només apareix
com a apotecari. En una ocasió se l’anomena lo Xarri i en una altra apotecari de dalt.

Per les dades que tenim sabem que estudià medicina i va començar exercint de metge,
però en el curs dels anys sembla que va acabar seguint la tradició familiar i fent d’apotecari.
L’any 1646 consta com a Batlle de Solsona. És casà tres vegades i tingué deu fills i dues
filles. Almenys un fill fou apotecari (Francesc), una filla es casà primer amb un metge
(Tomàs Gollet), i més endavant amb un cirurgià també vidu (Josep Boria), i l’altra filla es
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casà amb un notari. Com a dada curiosa el mateix dia que es casà una filla que es diu
Teodora, van batejar una germana seva a la qual també van posar Teodora.

BUSQUETS, Joaquim Bonaventura. Cirurgià.

És fill de Joan Busquets, cirurgià, i fou batejat el 9 de març de 1604. Apareix per primera
vegada com a cirurgià quan es casa el 26 de març de 1623, he trobat dues esposes, sis
filles i cinc fills dels quals un és cirurgià (Gabriel). Fou enterrat com a cilurgia Major del
exercit de la catholica magestat del Rey nostre Sr  el 3 de novembre de 1665 als 61 anys
d’edat.

BORIA, Mestre Joseph. Cirurgià.

El 30 de novembre de 1630 es casà i és la primera referència que en tenim. Va tenir dues
esposes més, quatre filles i un fill, que també fou cirurgià però que morí als 19 anys. Una
filla va morir als 17 anys. Apareix set vegades fent de padrí o testimoni i fou enterrat el 22
de desembre de 1687, desprès d’haver mort dos dies abans sobtadament.

MALAGARRIGA, Magí. Metge.

El 9 d’octubre de 1659 apareix fent de padrí com a metge i fou enterrat el 13 de novembre
de 1684 a la Capella de Sant Nicolau de la Catedral. Hi consten una esposa, quatre fills
i dues filles. En els apadrinaments es veu que tenia relació amb els nobles, i que era un
dels metges de la ciutat juntament amb el Dr. Gabriel Miquel, segons fa constar el Dr.
Antoni Llorens.

1

 L’any 1681 els cònsols de la ciutat rescindeixen el contracte d’iguala
amb els dos metges i en signen un altre.

BUSQUETS, Mº. Gabriel. Cirurgià.

És batejat el 19 de maig de 1629 com a fill de Joaquim Bonaventura Busquets, cirurgià.
Apareix per primera vegada com a cirurgià quan es casa el 12 de setembre de 1660 amb
una filla de Josep Hilari Pallarès, apotecari. L’he trobat deu vegades fent de padrí o
testimoni. Aquesta primera esposa va morir pocs dies desprès d’un part segurament
d’una infecció puerperal i la seva segona esposa també va morir de part. Em consten set
filles i cinc fills dels qual també dos van morir en néixer.
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Es devia involucrar bastant en política perquè en el seu segon casament l´11 de febrer
de 1672, posa que estava excomunicat per l’assalt al Palau Episcopal de Solsona, i el 13
de desembre de 1673 apareix com a Batlle de sa Excel·lència. És enterrat el 13 de juliol
de 1695 a la Capella de Ntra. Sra. del Claustre de la Catedral de Solsona, als 66 anys
d’edat amb el títol d’honorable.

MIQUEL, Dr. Gabriel. Metge.

També devia ser un dels metges amb més nom de Solsona. Segurament fou batejat el 29
de juliol de 1615. Era fill de Gabriel Miquel, adroguer, i li fou padrí Antoni Beneyt, metge.
Fins el 31 de juliol de 1667 no apareix per primera vegada com a practicant en medicina
fent de padrí en un baptisme. Però al cap de sis mesos encara no, ja se l’anomena
Magnífic Doctor en Medicina. Apareix vint-i-una vegades fent de padrí fins al seu
enterrament, el 24 d’octubre de 1693, davant la Capella de Ntra. Sra. del Claustre de la
Catedral solsonina, als 78 anys d’edat.

He trobat dos casaments. El segon se celebra al mateix dia i lloc que el del seu fill, també
metge, i es casen amb dues germanes filles del discret Bernat Coma, notari. Em consten
sis filles i cinc fills dels quals com he dit abans, un fou metge.

També el Dr. Antoni Llorens
2

en parla com un dels dos metges que l’any 1681 tenia
contracte d’iguala juntament amb el Dr. Malagarriga com a metge de la ciutat. L’any
1684 és nomenat metge per visitar l’Hospital i el convent dels Caputxins i al mateix temps
es nomena una comissió per tal de buscar un altre metge per a la ciutat.

NOTES

1. LLORENS i SOLÉ, Antoni. Solsona i el Solsonès en la història de Catalunya,  Lleida: Ed. Virgili i Pagès S.A., 1987.
Volum II, pàg.304.

2. Loc. cit. II, pàg 304.
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ELS HOSPITALS DE BERGA. DELS ORÍGENS MEDIEVALS

A LA FI DE L’EDAT MODERNA

GUERRERO i SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Berga ha tingut tres hospitals en aquest període. Un va ser una antiga casa de
leprosos situada al Collet dels Dos Camins, que desapareix a la fi de l’Edat Moderna.
Altre, la casa de l’Orde de l’Hospital, existent abans del 1187, que degué ubicar-se a
tocar l’actual església de Sant Joan i que estigué en servei fins els inicis del segle XIV,
moment en el que es basteix l’Hospital de Sant Bernabé, projectat molt abans. Aquest
darrer és l’únic que sobreviurà fins avui, passant per diverses etapes, des d’aixopluc de
pelegrins fins l’actual funció d’hospital comarcal.

Paraules clau: Hospitals de Berga; hospitals medievals; Edat Moderna.

RESUMEN: Berga ha tenido tres hospitales. Uno de ellos fue una antigua casa de lepro-
sos situada en el Collet dels Dos Camins, que desaparece al fin de la Edad Moderna.
Otro, la casa del Orden del Hospital, existente con anterioridad a 1187, que debió ubicar-
se junto a la actual iglesia de Sant Joan, y estuvo en servicio hasta los inicios del siglo XIV,
momento en el que se construye el Hospital de Sant Bernabé, proyectado mucho antes.
Este último es el único que sobrevivirá hasta hoy, pasando por etapas sucesivas desde
refugio de peregrinos, hasta su sede actual con funciones de hospital comarcal.

Palabras clave: Hospitales de Berga; hospitales medievales; Edad Moderna.

*

INTRODUCCIÓ

L’actual Hospital de Sant Bernabé de Berga té uns orígens allunyats en el temps, que es
perden en els buits documentals de l’Edat Mitjana.

En aquella època, els hospitals de zones de muntanya eren albergs situats estratègicament
vora les escasses vies de comunicació, i tenien com a funció l’acolliment dels transeünts,
indigents, orfes, desarrelats, pelegrins, vagarosos i persones d’oficis itinerants, exposats
a la fam, les inclemències del clima i les malalties.



86 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 85-94, ISSN: 0213-0718

Lluís Guerrero i Sala

La creació i el manteniment d’aquestes institucions –avui en diríem sociosanitàries -
anava a càrrec dels nobles, religiosos, Consell de la Vila i d’altres representants civils
dels pobles on n’hi havia (1). Solien estar al seu càrrec un religiós hospitaler que feia
d’hostaler i d’infermer, d’acord amb els valors de caritat de la religió catòlica.

L’ORDE DE L’HOSPITAL

Uns mercaders d’Amalfi, al regne de Nàpols, cap a l’any 1084, funden un hospital de
pelegrins a Jerusalem vora el Sant Sepulcre, per atendre als pelegrins. Aquest va ser
l’origen de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem, també conegut com a Orde de l’Hospital,
Orde hospitalari, o del germans hospitalers. L’any 1099, el provençal Gerard de Sant
Geniés, prior de l’Orde, l’estén per Europa i Terra Santa, al llarg de les rutes dels pelegrins.
Els hospitalers esdevenen monjos – soldats, abillats amb l’hàbit negre de la regla de
Sant Agustí i creu blanca amb les vuit puntes de les benaurances. Van tenir actuacions
militars contra l’Islam amb resultats diversos, establint-se a Rodes i després a Malta. A
Catalunya l’Orde funda nombrosos hospitals i, a partir de 1150, s’organitza sota el
comandament de la Castellania d’Amposta, on residia el gran mestre, amb jurisdicció
sobre els territoris de Corona d’Aragó, tenint entre les seves files reis, comtes i molts
frares que podien fer de cavallers, sacerdots o de servents (2). Estructurats en coman-
des, administraven els drets i béns que els pervenien com a donacions i privilegis, i els
hospitals del seu territori.

Els hospitalers van arribar a ser molt poderosos, més encara quan després de dissoldre’s
l’Orde del Temple van heretar les seves propietats el 1312, i, per una major eficiència
administrativa, van tenir que desdoblar la Castellania d’Amposta en la nova Castellania
i el Priorat de Catalunya.  El Priorat de Catalunya abastava totes les comandes a l’esquerra
de l’Ebre, és a dir, tot Catalunya amb els territoris del Rosselló, i les Illes; el nombre de
comandes a Mallorca era de quatre, i el de Catalunya, de vint-i-set, entre les quals, la de
Puig-reig.

Posteriorment les propietats del castell de Puig-reig s’uniren a les de l’Ametlla i Cervera,
donant lloc a la comanda de Cervera, l’Ametlla i Puig-reig (3). El 1383 Francesc Xatmar
era comanador de l’Orde a Berga i nomenà beneficiat de Sant Joan al prevere Guillem de
Vilarasa.

És possible que Berga tingués hospital abans de segle XII, però la primera vegada que
apareix documentat aquest mot és en el testament del trobador Guillem de Berguedà  de
25 d’abril de 1187, en el que hi diu que deixa a l’Hospital de Berga el mas Villaró de
Casserres. Creiem que es refereix a l’Orde de l’Hospital.
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Un document de la comanda de Costoja de 1220 cita que Bernat de Saga cedeix al
comanador de l’Hospital de Costoja la facultat de bastir una església al lloc conegut com a
Hospital de Berga, dient que aquest lloc ja l’havien cedit els seus avantpassats a l’Orde (4).

L’any 1223 els cònjuges Joan Huguet i Guillema lleguen unes terres: “Donamum domino

Deo et beate Marie et Sancto Johanni ospital Berge et omnibus fratribus et habitatoribus

eiussdem loci...”. Possiblement aquest llegat també estigué relacionat amb l’Orde de
l’Hospital.

PRIMERES NOTÍCIES DE L’HOSPITAL DE SANT BERNABÉ

Anys després, el 6 de juliol de 1268, en una escriptura de Pere de Berga es llegeix: “Ego

Petrus de Castro de Berga...firma et pura voluntate...en remedium animae meae,

parentorum meorum et omnium fidelium, concedo et deputo donatione firmissima Domi-

no Deo et gloriosissimae Matris ejus et capellae fundatae in honorem Sancti Petri et

hospitio contiguo dictae capellae et cellario dicti hospitii totum illam domum que est in

dicto hospitio contigua capellae et cellario dicti hospitii...” (5). Pere de Berga funda
l’hospital de Berga vora l’església de Sant Pere de Cohorts, també fundada per ell.

L’any 1290, el Consell i cònsols de la vila compren una casa a Berenguer i el seu fill
Berenguer de Prat, i l’habiliten per a l’acolliment de malalts pobres, amb la intenció que
“hallasen socorro y consuelo en sus enfermedades” (6).

També hi van construir una capella en connexió, sota l’advocació de Sant Bernabé, amb
un cementiri situat a la seva part posterior per a enterrar-hi els que hi morissin. És per
això que des d’aquest moment ja parlo d’hospital de Sant Bernabé.

El van dotar de rendes i propietats de la hisenda de la vila, i van deixar obert el patrocini
popular que col·laborava al seu sosteniment; també contribuïa a la viabilitat de la institució
l’Orde de l’Hospital. S’encarregaven de l’administració uns delegats nomenats pel Consell
en nom de la vila.

Probablement, quan es compra aquesta casa als Berenguer, l’Orde de l’Hospital estava
a punt de deixar la seva casa – hospital  a mans de les monges cistercenques. És
possible que primerament l’Hospital de Berga  - l’edifici de l’Orde -  es trobés annexat a
l’església de Sant Joan i, més tard, es traslladés a un nou emplaçament, executant la
donació i la voluntat de fundació de Pere de Berga, a l’altra banda de l’església de Sant
Pere de Cohorts, on hi hauria l’edifici destinat als necessitats, amb una nova església,
ara dedicada a Sant Bernabé.
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L’origen de l’hospital de Berga és confús, i mossèn Huch diu (7) que creu que fou fundat
pel mercader de Berga A. de Pinebret a primers del segle XIV, teoria coherent amb el que
diu un llibre de censals de l’hospital: “En l’iglesia antiga del Convent de Nostre Serafich
Patriarca Sant Francesch de la present vila fonch trobada una làpida o pedra en la qual
ab lletra y caràcter antic se trobaren escrites las paraulas o epitafi: Hic jacet A. de

Pinebret mercator Bergae, qui obiït die 3 Augusti anno Domini 1347, et jussit fieri, construi

et aedificari de bonis suis hospitale ad hospitandum pauperes Jesuchristi et providen-

dum ipsis in ipso Hospitali in comentione et potu et pastu: cujus animam per Dei

misericordiam requiescat in pace. Amen”.  Aquesta contradicció amb les dades anteriors
pot ser deguda a que el primer hospital de Sant Bernabé tingué una estructura massa
precària i reduïda, i potser un funcionament esllanguit; tal vegada Pinebret, un ric
comerciant, hi va posar diners suficients per a fer-hi importants obres de millora i donà
volada a la seva activitat.

El primer document trobat per Dolors Santandreu sobre l’hospital, que cita en la seva
magnífica tesi (8), és del 5 de juliol de 1383, i tracta de la venda d’una casa de la què diu
que està situada prop “ecclesiam Hospitalis Sancti Johannis Iherosolomitani ville Berge”.
En aquella època l’església ja no era de l’Orde de l’Hospital sinó la del monestir de
monges cistercenques de Montbenet, però es degué continuar el costum de parlar de
l’Hospital per referir-se a aquell indret. Posteriorment a la presència d’aquestes monges,
a mitjan segle XVI el monestir de Sant Joan esdevingué un priorat cistercenc masculí
depenent de Poblet, i a les primeries del segle XVIII passà als mercedaris.

Les poblacions sovint impedien que alguns forasters sospitosos de contagis entressin al
seu casc urbà, i per evitar-ho i no deixar-los sense aixopluc construïen als afores, aïllats,
alguna domus infirmorum, com en el cas de Manresa, i en altres casos es tractava, com
a Berga, d’un petit hospital de leprosos, és a dir, de contagiats de qualsevol malaltia, no
de la lepra en concret. Tenia Berga un hospital de leprosos fundat pels frares de Sant
Llàtzer, ubicat en un lloc elevat, prop del castell i de la parròquia (9), vora el collet dels
Dos Camins. No he trobat documentació pròpia d’aquest centre. Tots els hospitals
passaven dificultats econòmiques, però els d’aquest tipus més que els altres de caràcter
urbà, i per aquest motiu s’han conservat menys. El “llatzaret” de Berga va anar entrant
en situació de ruïna, i a finals del segle XVII encara s’hi van fer algunes reparacions
menors a la teulada i als envans, que van resultar insuficients per la seva conservació.

Mentre, els hospitals urbans solien estar adossats a la muralla, moltes vegades en la
seva part exterior, vora els camins, amb els horts i corrals necessaris per al seu
funcionament (10). El creixement de les viles solia reubicar-los en ple entorn urbà, dins
del clos de muralles, com degué succeir a Berga en el cas del de Sant Bernabé.
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ACTIVITAT DE L’HOSPITAL DE SANT BERNABÉ

En l’època que estudio, l’hospital té una funció sociosanitària, essent més social com
més enrera l’observem i més sanitària amb el pas del temps i l’adveniment de les noves
idees i necessitats de la fi de l’Edat Moderna. Aquesta evolució també es contempla en
el terreny lingüístic, en el què comença per aparèixer anomenant-se spital i,
successivament, esdevé espital, ospital, hospital, hospital de pobres i, finalment, sant
hospital.

En tenen cura del servei de la institució primerament l’anomenat spitaler, - després
l’espitaler, l’hospitaler - i, posteriorment, a partir de la segona meitat del segle XVII, el
metge i el cirurgià. Els hospitalers que apareixen en els llibres sacramentals de la parròquia
de Berga són tres: un Joan, sense cognom, documentat entre 1575 i 1584 en ocasió del
naixement de dos fills, motiu pel qual sembla tractar-se d’un laic; un altre, Miquel Dasió,
que mor a Berga el 17 de desembre de 1678; i Marc Torrent, que morí a Berga el 15 de
maig de 1684 i del que ens consta que també treballava com a bracer, un ofici dels
menys qualificats. Per tant, sembla que els hospitalers de Berga eren treballadors laics
i de baixa posició social i laboral (11).

L’hospital, com els actuals, té ingressos i altes, per bé que aquest no sigui el lèxic de
l’època. Molts ingressos són de gent que hi va solament per situacions conjunturals com
la cerca de recer, o socials per indigència; aquí cal incloure pobres, vídues sense recur-
sos, treballadors sense qualificació, orfes, alcohòlics, dements, malalts sense família, i
tot l’infra-món propi d’una societat poc equitativa i amb grans bosses de pobresa.
D’aquests molts hi entren i se’n van, altres s’hi queden, altres hi emmalalteixen i fins i tot
hi moren. Altres hi van malalts i s’hi curen o s’hi moren, com succeeix en cas dels ferits.
També n’hi ha que els hi porten a morir, i, fins i tot, que ja els hi porten morts. De molts
que hi moren no en saben ni el nom i no el poden fer constar en la missa funeral que se’ls
hi fa “gratis et pro Deo”, per no tenir mitjans econòmics. De fet, dels que hi moren cap no
fa testament, llevat d’un, en Joan Bruguera, el 5 de febrer de 1627. En principi, ser atès
a l’hospital i/o enterrat en el mateix, és un indicador potencial de pobresa.

També és un lloc on atenen, per qüestions de caritat cristiana, als enemics, als soldats
francesos. Berga es una zona de reraguarda de la frontera, una plaça forta a la que li
toca parar les reiterades invasions dels francesos en l’intent fútil d’apoderar-se de
Catalunya. Les escaramusses i guerres que es produeixen fan presoners i ferits, i alguns
soldats francesos i miquelets acaben sent atesos a l’hospital. També viatgers i vilatans
són acollits com a víctimes d’actes de delinqüència, bandidatge i bandolerisme, molt
freqüents en aquells temps. Les epidèmies i els conflictes armats devien augmentar
considerablement el nombre de residents.
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De les altes no en queden testimonis escrits, ja que la majoria de referències a l’activitat
de l’hospital té com a font els llibres d’òbits (12).

La primera notícia d’un mort a l’hospital és del  26 d’agost de 1608: “morí un pobre en lo

spital”.  Crida l’atenció que el 7 de febrer de 1684 hi mor un ermità de Queralt, que
sembla no haver rebut el suport del clergat de la vila. En altres casos observem que
l’estratificació social de Berga no mostra signes de tolerància, com en aquest cas del
servent d’un noble: “...patje de Joseph Tord y de Peguera...es mort en lo hospital”. Un
altre exemple del que exposo és el de la partida d’òbit de 18 d’agost de 1636:  “morí

desastradament de una vasqua al pati de Sant Francesch y portat al spital”.

L’hospital de Berga també va ser utilitzat per l’exèrcit a partir del segle XVII en ocasió de
la Guerra del Segadors, dels encontres amb els francesos, la Guerra de Successió i
d’altres fets d’armes. Els convenis econòmics amb l’exèrcit va servir moltes vegades per
millorar la situació d’hospitals fronterers i de muntanya (13), com el de Berga, que
obtenia en aquest àmbit uns ingressos complementaris si no hi havia problemes
momentanis en els pagaments.  S’atenia als soldats i també a les seves dones, que
apareixen anomenades “soldades”. Un exemple aleatori d’aquesta assistència a la
milícia pot ser la partida de 30 de setembre de 1631:  “...mori Melchior de Matabuena

soldat de la Companya de don fedrique henriquez natural del lloch de vall espinosa del

bisbat de Burgos jurisdiction de la vila Aguilar de Campó Regne de Castella en lo hospital

de berga ha rebut los sagraments de la igª Santa fonch enterrat en lo sementiry de la

parrochial de sancta eulalia per amor de Deu. Andreu Guedela Coterilla gentil hombre de

dita companya li ha fet dir una missa rezada”.  Un altre de la partida de 17 de febrer de
1686: “...soldat...mori al castell y es enterrat en lo sementiri del spital”.

No puc saber quin és el nombre de persones ateses en l’hospital de Berga en un període
determinat, perquè no se’n ha conservat cap registre si és que mai va existir, però si que
tenim el nombre aproximat de defuncions, ja que la majoria s’inscrigueren en el llibre
d’òbits de la parròquia de Santa Eulàlia. Entre 1606 i 1760, en l’espai de 154 anys, hi
consten 305 persones, que no representen molts morts, ja que ens donaria una mitjana
de solament dos per any si el procés fos uniforme i constant, però la realitat és que els
morts s’agrupen en determinats períodes de temps que coincideixen amb les epidèmies
i els conflictes armats. Aquests 305 morts entre 1606 i 1760, dels quals 205 són homes,
97 dones, 1 indeterminat i 2 albats, representen el 5,4% del total de morts de la població
durant el mateix temps; però aquest 5,4% no constitueix un índex de quantificació de la
marginació social a Berga, perquè no sabem quants van ser atesos per l’hospital sense
morir ni tampoc quants marginats hi havia a la vila sense que acudissin a l’hospital.
D’aquests 305 morts a l’hospital, 118 són enterrats en el cementiri de l’hospital, al
costat i al darrera de la capella del mateix. Dels 118 sebollits a l’hospital, 81 són soldats,
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és a dir el 68,64% del total, situació que es podria definir dient que, en aquest període,
es tractava d’un fossar militar en el què també s’hi enterraven civils. Com a exemple, el
registre d’òbit de 14 de juliol de 1706: “...enterrada Amore Dei en lo fossar de la iglesia

del hospital”.

Els decennis en què s’enregistren més morts a l’hospital i hi ha més cites de morts de
pobres a l’hospital, són entre 1641 i 1660, com a conseqüència de la Guerra dels Segadors
i Miquelets; entre 1671 i 1700, en els que es succeïren la pesta de Gironella de 1671, el
període de bandidatge de 1678, les grans sequeres de 1680 i 1683, l’epidèmia de febres
de 1684, la plaga de llagosta de 1687, la Revolta dels Barretines de 1687 a 1689 i la
Guerra del Nou Anys. Altres increments es donen entre 1711 i 1720 per la Guerra de
Successió i les seves conseqüències, i entre 1731 i 1760 per la reiteració de diversos
brots epidèmics, entre ells el de febres malignes de 1735. En tot el període estudiat,
omnipresent, la pobresa ho impregnava tot, deguda a tot aquest seguit de malvestats i a
un esfereïdor desequilibri social (14).

MANTENIMENT DE L’HOSPITAL

En el segle XVII els ingressos anuals de l’hospital de Sant Bernabé entre 1670 i 1690 eren
de 60 a 80 lliures, xifra que es duplicà l’any 1696 i es quadruplicà el 1697, assolint les
300 lliures, per poder atendre més i millor els soldats malalts (15).

El metge titular de la vila hi havia de visitar gratuïtament perquè ja cobrava per la seva
relació contractual amb la universitat de la vila, però el cirurgià cobrava per atendre la
feina de l’hospital una conducta de cinc lliures a l’any, una quantitat minsa per l’època
i el tipus d’activitat. El centre adquireix material divers per a les seves finalitats; entre
altres coses compra un morter de pedra per 5 sous.

Francesc Aguilar, doctor en medicina, fa testament l’any 1714, dividint els seus béns en
tres parts que llega a l’hospital: una per aliments i medicines dels malalts, una altra per
a robes de fil i llana per als llits del centre, i la tercera part la destina al pagament de 50
misses resades a l’any, a la capella de l’hospital (16).

Un estat de comptes de l’hospital de l’any 1720 diu: “Estado de lo que ha gastado la villa

de Berga por las guardias de la pública sanidad, por sus utensilios i fábrica de barracas.
A més, s’hi detalla: Por el gasto de cinco hombres que han tenido de guardia, dos en el

parage nombrado el camino de barcelona, dos en donde pasan los caminos que vienen

de Francia y otro en la puerta de los Estudios, desde el día 1 de Septiembre de 1720 al

día 20 de Enero de 1722, a razón de cinco sueldos por día, importa 625 libras y la suma
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total, 689 libras, 1 sueldo y 4 dineros” (17).  Segons sembla, es parla de les despeses
ocasionades per l’establiment d’un cordó sanitari de llarga durada, probablement per a
la prevenció d’alguna epidèmia.

En els llibres de comptes de l’hospital de Sant Bernabé corresponents al primer quart
del segle XVIII, hi consten uns ingressos de 777 lliures provinents dels nous llegats,
almoines, cens i censals; hi havia censalistes de Berga, Sorba, Taravil, la Valldan, la
Baells, Gironella, Casserres, Olvan, Montmajor, Moripol, Sagàs, la Pobla de Lillet i Oristà.
En els llibres  hi conten unes despeses lleument superiors, de 783 lliures, que es justifi-
quen detalladament amb l’adquisició de 240 quarteres de calç, 600 teules, pòlvora per
a barrinar pedra, comandes d’altres materials, i jornals. Els comptes es tancaven amb un
balanç negatiu de sis lliures (18).

El Consell de Berga, l’any 1726, atès el problema de conservació de l’antic edifici que ja
acusava, i molt, els estralls de les centúries, decidí fer una profunda restauració i refor-
ma de l’edifici, que finançà amb els mateixos fons de l’hospital (19).

L’exèrcit sempre mantingué una guarnició més o menys nombrosa a Berga, segons les
peripècies del moment. En algunes èpoques era tan nombrosa que causava seriosos
problemes als vilatans. Aquesta qüestió tenia un vessant econòmic gens menyspreable,
que ajudava a augmentar els ingressos de la institució i compensava una part de les
molèsties. Una prova d’aquesta dedicació parcial del centre a la funció d’hospital militar
n’és l’existència d’un receptari del propi hospital titulat “Llibre per lo hospital de la tropa

de la vila de Berga, començat lo dia 13 de juliol de 1760”. El seu contingut és objecte del
meu estudi i en breu els podré fer alguna aportació sobre el seu interès.

EPÍLEG

L’abast de les obres de l’any 1726 va ser molt important, tan és així que garantí un
perfecte ús i servei de l’immoble fins l’any 1875, any en el què van caldre noves reformes,
després d’haver superat tres guerres carlines i de que en la primera (1833 – 1840)
l’hospital de Sant Bernabé actués com a hospital central de les tropes carlines (20).

Aquells nous arranjaments i obres van durar fins la Guerra Civil (1936 – 1939), passada
la qual es van fer noves obres en els serveis quirúrgics i centrals, que ja van ser periòdiques
i quasi constants fins que, l’any 1981 es va fer realitat el projecte fallit l’any 1935 de
convertir-lo en hospital comarcal; aleshores l’Hospital de Sant Bernabé tancà portes en
la seva seu multisecular com a hospital de Berga, per traslladar-se al nou edifici on és
avui i esdevenir el modern hospital comarcal del Berguedà.
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Vull acabar la present comunicació emfasitzant en el valor arqueològic i patrimonial de
l’antic edifici de la plaça del Dr. Saló, demanant que es conservi, que es dignifiqui i que
es facin els estudis necessaris d’aquest conjunt arquitectònic per a conèixer i salvaguar-
dar un sòl i unes parets bastides amb la història de Berga.
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Façana de l’antic Hospital de Sant Bernabé de Berga, cap a principi del segle XX.
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LA ETAPA CATALANA DEL MEDICO LUCIANO PUIGDOLLERS:

VIDA Y ESCRITOS (c. 1760 – c. 1797)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Académico correspondiente de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Llucià Puigdollers va néixer a Barcelona l’any 1760 i es va graduar com a metge

a Cervera el 1782. L’estudi d’alguns documents inèdits a l’Arxiu Municipal de Logroño i

a la Reial Acadèmia de Medicina de Madrid, han permès conèixer nous aspectes de la

seva trajectòria vital i professional. Es poden diferenciar dues etapes fonamentals: una

catalana, fins el 1797, en que fou metge titular de Manresa, i una altra posterior en que

fou metge per terres de Castella. En aquest treball s’analitza la primera part.

Paraules clau: Llucià Puigdollers. Reconquesta de Menorca. Manresa. Guerra contra la Convenció. Escrits clínics.

RESUMEN: Luciano Puigdollers nació en Barcelona hacia 1760, graduándose como

médico en la Universidad de Cervera en 1782. El hallazgo de algunos documentos inédi-

tos en el Archivo Municipal de Logroño y en el de la Real Academia de Medicina de

Madrid han aportado nuevos aspectos a su trayectoria vital y profesional, permitiendo

diferenciar en ella dos etapas fundamentales, una catalana hasta 1797, en la que fué

médico titular de Manresa durante varios años y otra posterior en tierras de Castilla. Este

trabajo analiza las actividades profesionales y los escritos científicos de la primera.

Palabras clave: Luciano Puigdollers. Reconquista de Menorca. Manresa. Guerra contra la Convención. Escritos

clínicos.

*

1. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No es mucho lo que se sabe sobre la trayectoria personal, la actividad profesional y la

producción científica de Luciano Puigdollers, ni tan siquiera conocemos con exactitud

las fechas de su nacimiento y muerte. La reducida información de que disponemos nos

la proporcionó Torres Amat hace ya 170 años1 , de él la tomaron básicamente la Enciclo-
pedia Espasa2 , y el Diccionari biográfic de Calbet y Corbella3 .
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Por ellos conocemos que nació en Barcelona, que se graduó en medicina en Cervera en

1782, que participó en la expedición de la isla de Menorca, y que después fue médico

titular de Manresa, de Aranda de Duero, de la cartuja del Paular y de Logroño; publicando

dos trabajos de carácter clínico.

El hallazgo de algunos documentos inéditos sobre Puigdollers en el Archivo Municipal de

Logroño, ciudad en la que ejerció durante varios años, a principios del siglo XIX, y en la

Real Academia de Medicina de Madrid, nos van a permitir completar algunas facetas de

su vida y de su obra, aportando aspectos nuevos y perfilando otros más conocidos;

aunque hay que dejar claro desde el principio que todavía sombras tan significativas

como las de su llegada al mundo y su fallecimiento, restan por aclararse.

De los materiales manejados se desprende con claridad que en la vida de Puigdollers

pueden diferenciarse dos grandes etapas. Una primera desarrollada en el ámbito de

Cataluña, que abarcaría, más o menos, hasta 1797, a la que seguiría una posterior, bien

documentada hasta 1808, en tierras de Castilla. Las raíces de  tan radical cambio de

escenario profesional parecen ser forzosas y no voluntarias, y hay que buscarlas en la

alineación político-sanitaria que mantuvo Puigdollers, en especial durante su participa-

ción como médico en la guerra contra la Convención. A la primera parte de su vida vamos

a dedicar este trabajo, la segunda será motivo de estudio posterior.

2. LA ETAPA CATALANA DE LUCIANO PUIGDOLLERS

a. Nacimiento. Estudios. Primeras actividades profesionales.

Torres Amat nos dice que Puigdollers nació en la ciudad de Barcelona, aunque no espe-

cifica cuando. Danón Bretós al exponer que se graduó como médico en Cervera en 1782,

para lo que consultó el Libro de Grados mayores de esta universidad4 , corrobora esta

afirmación, sin aclarar tampoco nada sobre el año de su nacimiento; que teniendo en

cuenta la duración de los estudios previos realizados, podría situarse entorno a 1760.

Sobre la fecha exacta de la finalización de su carrera médica hay que hacer también

alguna pequeña matización, que como veremos de inmediato, el propio Puigdollers se

ocupó de explicar.

Su elección y posterior toma de posesión, el 23 de junio de 18025 , como médico titular

de la ciudad de Logroño, no estuvo exenta de polémica. Alejandro Olózaga médico,

vecino y natural de la capital riojana, se opuso frontalmente a la decisión de los regidores

municipales, por creer que vulneraba sus derechos adquiridos; y en vista de que las
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autoridades logroñesas no le hacían caso, presentó un recurso ante la Real Chancillería

de Valladolid. Esta, en octubre de ese año, ordenó suspender el nombramiento de

Puigdollers, y conceder la vacante a Olózaga. Antes de tomar una decisión el Ayuntamiento

solicitó sendos informes a los dos letrados asesores municipales. El elaborado por Joa-

quín Pío Gil de Muro, extenso, bien fundamentado y por completo favorable a la permanen-

cia de Puigdollers, incluye para afianzar sus argumentos la copia de una amplia relación de

los méritos y servicios, que éste presentó cuando solicitó la plaza6 ; documento que se va a

constituir en una guía utilísima de las actividades de su protagonista, narradas por él

mismo, con las ventajas y también los inconvenientes que de este hecho puedan derivarse;

al que vamos a hacer referencia repetidas veces a partir de ahora.

Este escrito ilumina un poco más los inicios profesionales de Puigdollers, que según el

mismo refiere, al poco de graduarse de bachiller en medicina en Cervera el año 1781,

opositó a una plaza de médico de casa del Hospital de la Santa Cruz, que no obtuvo;

para ser nombrado después, ese mismo año, médico de entradas en el ejército que se

formó para reconquistar la isla de Menorca: “Dn. Luciano había hecho constar a la
ciudad por la relación impresa de sus méritos que hallándose de bachiller en medicina
en el año de mil setecientos ochenta y uno, hizo oposición a una Plaza de Médico
llamada de Casa del Real y General Hospital de Barcelona, en que mereció la aproba-
ción de sus censores; que en el mismo año fue nombrado practicante de medicina o
médico de entradas en el ejército que hizo la conquista de la Isla de Menorca y su castillo
de San Felipe, cuyo cargo desempeñó con entera satisfacción desde los principios de la
expedición, hasta después de concluida. Que en el año de mil setecientos ochenta y dos
obtuvo el Grado mayor de Medicina por la Pontificia y Real Universidad literaria de
Cervera”7 .

Como bien indica Puigdollers, en 1781, bajo el mando del duque de Crillon, se constituyó

un ejército hispano-francés con el objetivo fundamental de retomar a los ingleses la isla

de Menorca. La campaña se extendió del 19 de agosto de ese año hasta el 4 de febrero

del siguiente. Desembarcaron 8.000 hombres que ocuparon con bastante facilidad la

isla, los defensores se hicieron fuertes en el castillo de San Felipe, precisándose consi-

derables refuerzos para desalojarles. Se alcanzó la cifra de 14.000 soldados, lo que

precisó un apreciable número de médicos y cirujanos para su asistencia y curación8 .

b. Médico titular de Manresa

A su regreso de Menorca, tras revalidarse en Cervera, Puigdollers, a finales de 1782 o

principios de 1783, fue nombrado médico titular de Manresa, donde permaneció diez

años: “(...) y que estuvo diez años consecutivos de médico titular de la ciudad de Manresa,
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en donde según declaración de su Ilustre Ayuntamiento acreditó la buena conducta de
su persona y una constante aplicación y acierto en su facultad”9 .

En este amplio periodo manresano, en el que consolidó sus saberes clínicos y su prácti-

ca profesional, escribió los dos únicos trabajos científicos que llegaron a publicarse,

aunque de su pluma salieron algunos más que restan manuscritos.

El primero cronológicamente es la Memoria apologética a la carta que escrivió Don Gil
Blas, a Don Blas Gil, sobre la que contra la inoculación de las viruelas publicó el Doctor
Don Jaime Menós y de Llena, Primer Médico de los Reales Exércitos de S.M.C. Socio de
las Reales Academias Médico-Matritense y Gaditana. Escrita por el Doctor ....”, editado

en Manresa el año 1787, con gran probabilidad en la imprenta de Ignacio Abadal. Calbet

y Corbella10  y Aguilar Piñal11  lo referencian en sus obras; este último registra tan sólo tres

ejemplares conocidos en España, habiéndose consultado para este estudio el conser-

vado en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial12 .

Al año siguiente se publicó en Mataró la Memoria en que se procura descubrir la verda-
dera naturaleza de la epidemia de enfermedades cutáneas agudas que se padeció
entre los niños en la ciudad de Manresa y otras partes en el año de 1788 y se propone
juntamente su curación. Palau llegó a ver algún ejemplar13 , pero Aguilar refiere que no

ha logrado encontrar ninguno en las bibliotecas públicas españolas, por lo que ha sido

imposible consultarlo y conocer su contenido; de cualquier modo su existencia es in-

cuestionable, pues el propio Puigdollers hace alusión a él en su relación de méritos y

servicios.

Por otra parte es en esta etapa cuando Luciano Puigdollers entabla relación con Jaime

Menós, que también editó en Manresa varias de sus obras; a pesar de la diferencia

generacional comparten ideas y opiniones sobre diferentes aspectos sanitarios sujetos

a intensas polémicas (la escasa eficacia de la inoculación, la necesaria supeditación de

los cirujanos a los médicos, el uso del latín en los escritos científicos), lo que les lleva a

apoyarse y ayudarse mutuamente; hecho que no dejará de tener repercusiones en el

futuro profesional de Puigdollers.

c. Médico militar en la campaña del Rosellón

Tras la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793, las tensiones entre Francia y

España llegan a su punto culminante. Bourgoing, encargado de negocios de Francia en

Madrid, después de una última entrevista secreta con Godoy en Aranjuez, abandonada

la Corte el 23 de febrero. Tres días más tarde la Gaceta publica el llamamiento a una leva



99Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 95-111, ISSN: 0213-0718

La etapa catalana del médico Luciano Puigdollers: vida y escritos (c. 1760-c. 1797)

voluntaria, el inicio de las hostilidades parece inminente. El 7 de marzo la Convención

declara la guerra a España, quien a su vez lo hace el 23 siguiente14 .

El general Antonio Ricardos es nombrado jefe del ejército de Cataluña, y el 17 de abril con

una tropa de tan sólo 3.500 hombres atraviesa la frontera francesa por St. Laurent de

Cerdans, a continuación siguiendo el curso del Tech alcanzan  Céret y Thuir, amenazando

Perpignan y ocupando buena parte del Rosellón. A lo largo de los meses posteriores, y

hasta finalizar el año 1793, los resultados bélicos fueron favorables a Ricardos; pero la

situación se invirtió en 1794, penetrando los soldados franceses en territorio español.

El conflicto terminó en julio de 1795 con la firma de la paz de Basilea entre España y la

Convención francesa, por la que se le cedía a ésta la mitad de la isla de Santo Domingo.

Estas campañas movilizaron una gran cantidad de recursos económicos y humanos,

entre los que ocuparon un lugar no desdeñable los sanitarios, siendo precisa la incorpo-

ración al ejército de un número considerable de médicos, uno los cuales fue Luciano

Puigdollers.

En la relación de facultativos empleados en el Ejército de Operaciones de Cataluña,

dirigida por Miguel José de Azanza al conde de Campo Alange, fechada en Figueras el 8

de octubre de 1794, se precisa que Puigdollers fue nombrado médico de n° el 26 de

agosto de 179315 .

Casi de inmediato fue destinado al hospital de Villemolaque, un pequeño pueblo fran-

cés, a 20 km. al sur de Perpignan, y a tan sólo 5 de la villa de Trouillas, donde el 22 de

septiembre de 1793 se desarrolló un importante combate entre Ricardos y el general

francés Dagobert, que se saldó con un importante triunfo español16 . Con esta ocasión

Puigdollers atendió, casi en solitario, a un considerable número de heridos y enfermos,

tal y como él mismo atestigua en su relación de méritos y servicios17 .

En marzo de 1794 era ya médico de los hospitales de Bañolas. Las dos memorias ma-

nuscritas que en 1804, siendo médico titular de Logroño, remitió a la Real Junta Superior

de Medicina, y que más tarde analizaremos, están precisamente datadas en la hospita-

lidad de Bañolas. El Ensaio precautorio o sea demostración de algunas causas parcia-
les, que producen o fomentan las enfermedades del Exto. de Cataluña i Rosellón. Con
cuia demostración se hallan descubiertos los medios de precaver gran número de aque-
llas, el 9 de marzo de 179418 ; y el Dictamen sobre le método curativo del Sr. D. Josef de
Masdevall, el 22 de marzo19 .

Precisamente estos dos trabajos están inmersos de lleno en la polémica que acerca del

mejor método curativo de las calenturas pútridas y pútrido-malignas, sostuvieron el Dr.
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Masdevall y sus defensores, de una parte, con Jaime Menós y de Llena y algunos otros

médicos, entre los que estaba Puigdollers, de otra.

José Masdevall y Terrades nació en Figueras en torno a 173520 , estudió medicina en Cervera.

Con motivo de la epidemia de fiebres pútridas malignas que asoló Aragón y Cataluña, en

especial Lleida y la plana de Urgel, en 1783, el rey le nombró Inspector General de Epide-

mias. Para combatirla propugnó el uso de la mixtura antimonial y de la opiata antifebril,

método terapéutico que suscitó amplias discusiones. Tres años después recogió en un

libro todas sus opiniones y propuestas a este respecto21 , a partir de esta fecha y hasta su

muerte en 1801, una serie de cargos y honores le convirtieron en árbitro de la política

sanitaria española: médico de Cámara del rey Carlos III en 1784, ennoblecido al año

siguiente, miembro de numerosas academias y corporaciones; sus criterios resultaban en

muchas ocasiones determinantes a la hora de tomar decisiones oficiales22 .

En los últimos meses de 1793 se desató una importante epidemia de fiebres pútridas

malignas (quizá tifus exantemático) entre las tropas españolas que integraban el ejérci-

to del Rosellón. La situación fue empeorando progresivamente, lo que motivó que Carlos

IV trasladara al Intendente General del Ejército de Cataluña una R.O. para que los

médicos consultores y los de más acreditada pericia tratasen de averiguar el origen de la

enfermedad y los medios más adecuados para eliminarla. Atendiendo a esta indicación

el 8 de febrero de 1794 se celebró en Colliure una Junta de Médicos militares, en la que

se debatió la pertinencia o no de aplicar el plan terapéutico preconizado por Masdevall,

sin llegar a un acuerdo. Diecisiete de los asistentes se mostraron por completo contra-

rios, 9 lo aceptaban de manera absoluta, y otros 10 en ocasiones, pero no

indiscriminadamente. Los resultados se remitieron a la Corte en un informe firmado

entre otros por Carlos Nogués y Jaime Menós y de Llena23 , que aparece como primer

médico del Ejército del Rosellón.

Masdevall, para afianzar su posición, solicitó a un considerable grupo de médicos ami-

gos y protegidos suyos que redactasen informes sobre su método curativo, naturalmente

todos favorables a él, que fueron enviados sin tardanza a Madrid. Lo mismo trataron de

hacer los miembros de la facción contraria, entre ellos, el Dr. Menós. Es en este momen-

to de intensa confrontación sanitaria en donde debemos enmarcar los dos trabajos

redactados por Puigdollers en Bañolas, basta constatar la fecha, a petición, como explí-

citamente se hace constar en el texto, de Jaime Menós, cuyas mismas tesis sustentaba.

Pese a las claras discrepancias del informe de Colliure, una R.O. firmada por Carlos IV el

16 de abril de 1794, determinaba la adopción generalizada del método de Masdevall

para tratar la epidemia, al que ya con anterioridad había concedido la máxima autoridad

en calidad de Comisionado real para erradicarla24 .
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Naturalmente todas estas prerrogativas provocaron importantes tensiones con diversas

jefes gubernativos del Principado, con el Protomedicato, y con algunos médicos consul-

tores del ejército de Cataluña, que consideraron menoscabada su autoridad. Dado su

carácter, uno de los que más protestaron y obstaculizaron la labor de Masdevall fue

Jaime Menós, que al cabo de un tiempo fue trasladado al ejército de Navarra, para ser

finalmente destituido de sus cargos.

La alineación de Puigdollers en el bando de Menós, y la posterior caída en desgracia de

éste, le depararía, como pronto veremos, negativas consecuencias.

La aludida relación de facultativos remitida por Azanza al conde de Campo Alange, indica

que el 8 de octubre de 1794 Puigdollers ya ejercía como médico de n° de los Hospitales

de Girona25 ; puesto en el que continuó en 179526 ,  hasta la finalización de la guerra.

En la relación de méritos y servicios Puigdollers describe con sus propias palabras las

actividades que desarrolló en este periodo: “ (...) fue uno de los doce primeros facultativos
de su profesión nombrados por S.M. que entró por la parte de Cataluña en la última guerra
contra la Francia, habiendo servido en sus tres campañas de mil setecientos noventa y tres,
noventa y cuatro y noventa y cinco en calidad de médico de número, en cuyo tiempo dio
distinguidas pruebas de celo y actividad en el Rl. Servicio, y de inteligencia en su profesión,
habiendo merecido por espacio de más de un año en que no hubo en el Ejército más
consultores de medicina que el consultor en jefe, el que este le colocase a la cabeza  de
diferentes hospitalidades, haciendo por consiguiente las veces de consultor o primer mé-
dico en éstas; cargo que desempeñó igualmente con plena satisfacción de sus Jefes. Que
estando destinado por el Septiembre de noventa y tres en la hospitalidad de Villamulaca27 en
el Rosellón, cuidaba él sólo de el Depósito General de los enfermos del Ejército, y junta-
mente de un Hospital de enfermos del mayor cuidado que por lo mismo no podían pasar a
otros Hospitales, en cuya hospitalidad salvó la vida el día veinte y dos de dicho mes, en que
sucedió la gloriosa batalla de Truillas, a infinitos que venían heridos y algunos
desangrándose; y que aunque por estar aquella hospitalidad no muy distante del lugar de
la batalla, todos sus dependientes a excepción de algún enfermero la desampararon,
jamás lo hizo Puigdollers, supliendo con su actividad y celo la falta de los ausentes”28 .

d. Trabajos posteriores

Hasta la finalización de las hostilidades con Francia en julio de 1795, Luciano Puigdollers

permaneció en Girona. Terminada la guerra las necesidades sanitarias del ejército vol-

vieron progresivamente a ser las mismas de antes, con lo que los médicos reclutados

fueron desmilitarizados.
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Hemos de suponer que ya a principios de 1796 Puigdollers se hallaba libre de compromi-

sos y en disposición de retomar su actividad civil. No volvió a Manresa, porque no quiso,

o quizá por que no pudo, al estar su antigua plaza ocupada por un nuevo facultativo. Por

otra parte su falta de apoyo a Masdevall, que éste sin duda no olvidó, hizo que a la hora

del reparto de honores y prebendas no se acordaran de él; por lo que su situación

profesional tomó un sesgo poco favorable.

No se sabe con exactitud a que se dedicó en este periodo, puede que regresara a

Barcelona, al amparo familiar, y que tratase de abrirse paso en la asistencia particular.

La única gracia que se le concedió fue la del fuero militar y uso de uniforme: “(...) por la
expuesta Rl. Gracia de doce de diciembre de mil setecientos noventa y seis, comunicada por
la Secretaria de Estado y del Despacho universal de la Guerra, atendiendo S.M. al mérito
contraído en la clase de médico de número en los Hospitales de Campaña del Ejército de
Cataluña, vino en concederle el fuero militar y uso de uniforme de los de su clase”29 .

A partir de ahí se inicia una nueva etapa en la vida de Luciano Puigdollers, que será

estudiada en un ulterior trabajo.

3. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Por lo expuesto hasta ahora sabemos que Luciano Puigdollers escribió varios trabajos

de carácter clínico, dos de los cuales se publicaron, aunque sólo se conservan ejempla-

res de uno, y otros dos han llegado manuscritos hasta nosotros, en sendas copias

conservadas en la Real Academia de Medicina de Madrid. De la tan útil relación de sus

méritos se desprende que redactó un quinto escrito científico, al que puso por título:

Disertación médica a fin de precaver los funestos errores y abusos que reinan en el
Pueblo en orden a los medicamentos purgantes, cuyo texto no ha podido ser localizado,

al menos por el momento, y que probablemente puede datarse en su etapa manresana.

Antes de pasar a analizar con mayor detalle los contenidos de las tres obras de que

disponemos, vamos a evocar lo que el propio Puigdollers expone sobre su producción

científica: “Que mientras su servicio en el ejército escribió un papel con el título de
Ensayo Precautorio a fin de precaver muchas enfermedades en el ejército, que de orden
del Jefe de su ramo dio una Relación del método curativo que se siguió en la epidemia de
fiebres pútridas y pútrido malignas padecida en la Hospitalidad de Bañolas en Cataluña,
en cuya curación acreditó particular acierto; que dio así mismo al público diferentes
escritos de medicina, como son Disertación médica a fin de precaver los funestos erro-
res y abusos que reinan en el Pueblo en orden a los medicamentos purgantes; Memoria
apologética sobre la carta que escribió Dn. Gil Blas a Dn. Blas Gil acerca de la memoria
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que contra la inoculación de las viruelas escribió Dn. Jaime Menós de Llena, y otra
Memoria en que se procura descubrir la verdadera naturaleza de la epidemia de enfer-
medades cutáneas agudas que se padeció entre los niños en la ciudad de Manresa y
otras partes en el año de mil setecientos ochenta y ocho”30 .

a. Obras impresas

Como ya se ha dicho, de la memoria sobre la epidemia de enfermedades cutáneas

agudas padecida por los niños de Manresa en 1788, impresa ese año en Mataró por

Juan Abadal, aunque referenciada por Palau, no se ha podido localizar ejemplar alguno;

hecho que ha impedido su estudio.

Por consiguiente vamos a centrarnos en este apartado en el análisis de la otra obra

impresa conocida de Puigdollers, que tiene por título completo: Memoria apologética a
la carta que escribió Don Gil Blas a Don Blas Gil, sobre la que contra la inoculación de las
viruelas publicó el Doctor Don Jaime Menós y de Llena, Primer Médico de los Reales
Exércitos de S.M.C. Socio de las Reales Academias Médico-Matritense y Gaditana. Es-
crita por el Doctor Luciano Puigdollers, Médico de entradas que fue del Hospital del
Quartel General del Exército en la expedición de la Isla de Mahón, y en el día titular de la
Ciudad de Manresa. Va añadida una Carta del Doctor Don Jaime Menós al autor31 . El

imprimatur está firmado en Manresa el 2 de abril de 1787 por De Iturralde32 .

En el marco de la polémica sobre la inoculación de las viruelas, el Dr. Jaime Menós y de

Llena publicó en 1785, en la imprenta de Ignacio Abadal de Manresa, un escrito de 52

páginas, bajo el título de Memoria contra la inoculación, sacada de las dudas i disputas
entre los autores, excitadas acerca de la utilidad o daños causados por la inoculación de
las viruelas, y comprobada por el desengaño, que da al público el Doctor Don ..., Primer
Médico de los Reales Exércitos de S.M.C. Socio de las Reales Academias Médico-
Matritense i Gaditana, Amante de la salud pública33 . De la censura de esta obra, como

médico titular de Manresa y amigo del autor, fue encargado Luciano Puigdollers.

Posteriormente se imprimió en Barcelona un escrito anónimo, posiblemente debido a la

pluma de Francisco Salvá y Campillo, en el que con el epígrafe Carta que escribió Don Gil
Blas a Don Blas Gil, se arremetía contra la memoria antiinoculación de Menós y contra el

propio autor.

Como era de esperar el Gil Blas desagradó sobremanera a Jaime Menós, quien dueño de

una personalidad poco amante de rehuir la polémica, lejos de arredrarse, se aprestó a

contrarrestar el ataque. Conocedor sin duda del autor del teórico anónimo, consideró más
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eficaz para sus propósitos no rebatir sus argumentos personalmente, sino a través de

persona interpuesta, y para ello recurrió a su viejo amigo Luciano Puigdollers, que compar-

tía sus opiniones, y que por otra parte había sido zaherido directamente por el redactor del

Gil Blas, al criticar a los censores de la memoria de Menós, afirmando que la aprobaron sin

leerla34 . Es muy probable, en consecuencia, que el texto de la Memoria apologética, aun-

que redactado y firmado por Puigdollers, en buena medida esté inspirado por Menós.

Al comienzo de la obra se reproduce una indicativa frase, extraída de Tucídides: No es
repreensible el injuriado, que en su defensa se auxilia de sus vecinos, y aun de los
extranjeros, y de fuera35 .

Puigdollers centra su réplica al autor del Gil Blas en que las objeciones que éste formula

van más a la forma que al fondo, que no se ve refutado de manera sólida, ni precisa en

ningún momento: “(...) y a la verdad, hablando ahora yo con sinceridad, y sin ninguna
preocupación voy a reconvenir a D. Gil Blas, o al autor de dicha Carta, y a decirle ¿Qué le
podría haber motivado el impugnarle al Dr. Menós la Memoria que escribió contra la inocu-
lación? ¿Qué la destrucción de algún notable error, cuyo destierro fuese tan interesante
para el público, como perniciosa su manutención? Nada de eso. Pues cualquiera que lea
atentamente la precitada Carta, ningún error de consecuencia encontrará en ella refutado
(...) tenemos por otra parte claro y patente a la vista, el cierto y verdadero fin que dio
impulso a la pluma de Don Gil Blas para escribir contra el Dr. Menós; siendo solamente a lo
que se ve un hipo poco decoroso de contradecir y cazar moscas; gastando el tiempo y
ensuciando el papel en objeciones imaginarias, materiales defectos, errores de imprenta
y cuestiones de nombre, y en otras bagatelas de pedantería, o del peripato; y lo que es peor
insultando a la persona del Dr. Menós con chocarrerías, imposturas y dicterios conforme se
va brevemente a demostrar con esta respuesta apologética, a la que entre otras cosas, me
ha obligado principalmente aquella proposición que suelta Don Gil Blas en la página V,
donde supone que los Censores aprobaron la Memoria que él impugna, antes de leerla.
Pues habiéndome cuidado yo de censurarla, no puedo menos de vindicar la impostura, y
manifestar el ningún fundamento con que Don Gil Blas ha soltado dicha proposición”36 .

En las 29 páginas de su exposición Puigdollers se aplica a rebatir punto por punto las

diversas críticas y objeciones que el Gil Blas hace a la Memoria contra la inoculación de

Menós. Desestima la importancia de las erratas de imprenta que el anónimo detalla,

defiende la veracidad de todos las citas y los hechos relatados por Menós, cuyos títulos

profesionales y académicos demuestra por completo veraces; evoca las opiniones favo-

rables a la obra de los redactores del Memorial literario de Madrid, refuta la falta de

oportunidad de los tres epígrafres puestos por Menós; y todo ello lo hace con contun-

dencia, no exenta de ironía e incluso de sarcasmo: “Por lo que se acaba de ver, como por
lo que en todo el discurso de esta respuesta apologética se ha visto, pretendiendo, a
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saber, Don Gil Blas continuamente en su Carta, pasen por defectos y objeciones verda-
deras, objeciones y defectos meramente imaginarios; e interpretando las cosas al revés
de lo que suenan y son, se conoce con evidencia, que pensando Don Gil Blas, impugnar
la real y verdadera Memoria contra la Inoculación del Dr. Don Jaime Menós, impugnó más
bien una Memoria contra la Inoculación ideal y fabricada en su fantasía. Verificándose
por aquí ser cierto, que a las materias que se leen en los libros sucede lo que del rocío de
la mañana, que si cae sobre una conchuela se convierte en preciosas perlas, y si encima
de un  tronco podrido se muda en despreciables hongos, que matan a los que los comen,
cuidado Don Gil Blas”37 .

En la última página de su apología Puigdollers reproduce una carta que le había enviado

Menós con nuevos ejemplos prácticos de los perjuicios que la inoculación había ocasio-

nado a diferentes personas, para corroborar todas las opiniones defendidas con ante-

rioridad, de lo que se “infiere que mi Memoria contra la Inoculación, queda en su vigor, a
pesar de todo opugnador, con máscara o sin ella”38 .

La Memoria apologética de Puigdollers fue impresa junto a una Carta que en respuesta
al Doctor Luciano Puigdollers escribe el Doctor Jaime Menós y de Llena, Primer Médico
de los Reales Exércitos de S.M.C. Socio de las Reales Academias Médico-Matritense y
Gaditana. Satisfaciéndose con ella a ciertas impugnaciones que se publicaron contra
éste39 , firmada en Barcelona el 18 de marzo de 1787.

Esta Carta no guarda relación con la polémica precedente, pero en ella de nuevo Menós

se sirve de Puigdollers para refutar las opiniones que contra él se vierten en dos obras,

la primera de Antonio Sangermán, una de las principales bestias negras de Menós, y la

segunda de Timoteo O´Scanlan: “Amigo y Señor por la que acaba Vm. de escribirme veo
los deseos (que) tiene de satisfacer su curiosidad, queriendo exigir de mí alguna res-
puesta sobre los dos papeles que han salido; el uno con el título de Carta de un Cirujano
Latino40 , y el otro con el de la Inoculación vindicada o carta repulsoria. Su autor Don
Timoteo O´Scanlan, dirigido contra el Licenciado Don Vicente Ferrer41 . Confiésole a Vm.
ingenuamente que en haber de complacerle sobre este punto, no tengo que hacer
pequeño sacrificio de mi mismo, porque así es dar ocasión de jactancia a estos Antago-
nistas Lechuzas, para quienes me parece que asentir con un silencio desdeñoso al
desprecio, era la más adecuada respuesta”42 .

El grueso de esta Carta va dirigido contra Antonio Sangermán, uno de los más firmes y

persistentes detractores de Menós, que durante años combatió el, a su juicio, excesivo

protagonismo que iban cobrando los cirujanos, actitud que le ocasionó numerosas dis-

cusiones y sinsabores; pero en la que no cejó.
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En esta ocasión el origen de la polémica está en un pequeño trabajo, 43 páginas, sobre

el tratamiento de las carúnculas uretrales, que Menós publicó en latín, en Barcelona el

año de 1784; al que añadió un pequeño apéndice en castellano para el mejor entendi-

miento de los cirujanos “Cum appendice Vernacula lingua ad Chirurgos”43 . La insinua-

ción de que los cirujanos no dominaban el latín, que el apartado final de la obra de

Menós implicaba, escoció de manera especial a Sangermán, que en su Carta de un
Cirujano Latino, criticó los errores de sintaxis latina en que había incurrido Menós; quien,

fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de contrarreplicar, en esta supuesta contesta-

ción a Puigdollers, que se avino de buen grado a colaborar en el procedimiento.

La réplica contra Timoteo O´Scanlan se extiende sólo a lo largo de una página, y hace

alusión a una sentencia ganada por Menós en el Supremo Consejo de Guerra en 1773.

b. Obras manuscritas

Siendo médico titular de Logroño, el 20 de julio de 1804, Luciano Puigdollers dirigió una

solicitud a la Real Junta Superior de Medicina recordándola una resolución anterior, por la

que se le prometía una plaza concorde a su mérito cuando se produjese la primera vacante;

para avalar su ruego remitió dos trabajos clínicos originales, elaborados cuando era médico

militar en la campaña del Rosellón, en concreto en los hospitales de Bañolas44 . Estos ejem-

plares manuscritos se encuentran actualmente, y pueden ser consultados, en la Real Acade-

mia de Medicina de Madrid. Ambos, a los que ya hemos hecho referencia previa, están

fechados en el mes de marzo de 1794, en concreto en los días 9 y 22. El primero es un ensayo

sobre las principales causas de las enfermedades que asolaban al ejército de Cataluña y

sobre algunos medios para combatirlas, y el segundo un dictamen sobre el método curativo

propugnado por el Dr. Masdevall. Vamos a analizarlos a continuación.

I. Ensaio precautorio, o sea, demostración de algunas causas parciales que producen

o fomentan las enfermedades del Exto de Cataluña i Rosellón. Con cuia demostración

se hallan descubiertos los medios de precaver gran número de aquellas45 .

Puigdollers, antes de entrar en materia, comienza por exponer que el escrito es un

encargo del Dr. Menós, cuyas inquietudes sobre las patologías que atacan a los solda-

dos que forman parte del Ejército de Cataluña, comparte plenamente; y afirma que sólo

se va a centrar en aquellas causas que pueden tener remedios factibles: “Días hace que
con dolor de mi corazón, estaba contemplando la deplorable desolación de nuestro
Exército, por su multitud de enfermedades, y por los muchos que eran víctimas de éstas.
Cuyo dolor me era tanto más sensible, por cuanto me parecía que varias de las causas
de tanta enfermedad se podrían quizá remediar. Parece que este estrago ha hecho
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sensación a nuestro católico y compasivo Monarca, según se manifiesta en la que con
fecha de 10 de Febrero de este año me comunica el Doctor D. Jaime Menós de Llena,
Vice-Protomédico de este Exército, quien después de encargarme le haga relación del
método curativo que se practica en estos diez hospitales militares de esta Villa de
Bañolas, en Cataluña (cuyo encargo tengo ya executado) por los médicos de ellos, me
dice ha tenido orden del rey para que se averigüen las causas y naturaleza de tanta
enfermedad, y las precauciones propias para precaver semejante devastación (...). Movido
yo de tan poderosos motivos (...) he formado el ánimo de indagar algunas de las causas
que podrían tal vez remediarse (...). Por lo dicho se dexa entender que aquí no se intenta
hablar de aquellas causas de enfermar que son imprescindibles a todo exército en
campaña, que es precaver lo inevitable (...); se van a bosquejar algunas de las causas
que al paso que tenga por remediables, sean también más principales, quedando de-
mostradas las precauciones que se deben tomar para prevenir las enfermedades produ-
cidas de las citadas causas evitables”46 .

Puigdollers considera que la primera causa de morbilidad es la fatiga del soldado en

campaña, para evitarla es fundamental, a su juicio, una alimentación adecuada, que no

se daba habitualmente: “Tres onzas de arroz y media de tocino que suele venir por el
mar, y podrido regularmente, es el que cada soldado tiene para las dos comidas que
hace únicamente al día. El pan suele ser mal cocido y de inferior calidad. De aquí
resultan necesariamente dos cosas: 1) que el cuerpo con un alimento sobre corto malo,
no se repara y nutre como corresponde, de donde viene la debilidad de fuerzas (...). La
otra o segunda cosa que resulta de aquí es que por su mala calidad se depravan las
digestiones (manantial fecundo de enfermedades)”47 .

A renglón seguido preconiza la utilización del vino, como preservativo de numerosos

problemas: “No es ponderable el bien que resultaría, o las enfermedades que se evita-
rían en la tropa, si ésta mezclase alguna proporcionada porción de vino en las comidas.
Este licor bebido con moderación, anima y conforta los espíritus vitales (...) y proporcio-
na en consecuencia una buena digestión”48 .

La falta de higiene personal es para Puigdollers otro de los desencadenantes de la

epidemia reinante: “La poca política que se observa en orden a mudarse el soldado de
camisa, es punto digno de consideración, sabiendo cuanto contribuye la limpieza para la
salud, así como contribuye a enfermar el proceder contrario”49 .

El método que se utiliza para enviar al soldado enfermo al hospital de referencia, es otro

de los aspectos que considera necesitados de reforma: “Son muchos los que con todo
su mal han de andar a pie, y que han de llevar a cuestas la enfermedad, la mochila y el
fusil. A este imponderable trabajo se añade el que al hospital donde van dirigidos, no hay
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muchas veces proporción para colocarse en él; por precisión se dirigen a otro, en el que
tal vez encuentren el mismo inconveniente, y así sucede a menudo, el pasar rodando de
hospital en hospital los diez o doce días, para encontrar colocación donde curarse (...).
Este conjunto de trabajos muchos no los pueden sobrellevar, así sucede hallarse algu-
nos de ellos muertos por esos caminos (...), los que por último llegan al hospital, llegan
rendidos, medio muertos, con su enfermedad adelantada, la que ha tomado nuevo
incremento y malicia (...), de que proviene que los remedios propios para su curación
son ya muchas veces intempestivos e infructuosos, y el que mueran muchos que no
hubieran de morir”50 .

El socorro que se le da al soldado para su regreso del hospital al campo de batalla,

también es insuficiente; en su inmensa mayoría hacen el camino a pie, fatigados y

escasamente alimentados, “(...) de todo esto resultan infinitas recaídas y muertes, que
son otras tantas causas de la devastación del exército, y el de perpetuarse las enferme-
dades en los hospitales, como el de aumentar el número de los enfermos”51 .

Para finalizar Puigdollers expone que ha omitido hablar del método que ha seguido para

tratar a los enfermos a su cargo, por haberlo hecho ya en escrito aparte, y que siendo

todo lo anterior “dictado meramente por el celo al Rl. Servicio, por la salud y conserva-
ción de la tropa”, espera que no será recibido con desagrado y contribuya a combatir las

enfermedades del ejército52 .

II. Dictamen sobre el método curativo del Sr. D. Joseph de Masdevall53

Puigdollers comienza este escrito precisando con claridad dos hechos, que lo ha redactado

obedeciendo un mandato de las autoridades sanitarias, y que no considera el tratamiento

preconizado por Masdevall, como el más adecuado para la curación de las enfermedades

dominantes: “Hallándome por orden superior en la precisión de haber de dar mi dictamen
sobre el método curativo del Sr. D. Josef de Masdevall, médico de cámara de S.M.C., a saber
si es preferible o mejor para la curación de las calenturas pútridas y pútrido-malignas, que
todos los demás métodos conocidos y practicados hasta ahora; debo con la sinceridad que
requiere un asunto de tanta importancia declarar, que dicho método no lo tengo por el mejor,
respecto de otros que se conocen y  practican comúnmente, manejados por mano diestra con
la mayor felicidad (...). En esta inteligencia voy a exponer, aunque compendiosamente, algu-
nas razones, a mi parecer de la mayor preponderancia, en comprobación de mi aserto. El
corto tiempo que se me ha dado para la formación de este papel, que no ha pasado de cinco
días, no permite explayarse como se quisiera en la materia”54 .

El método curativo de Masdevall se basaba fundamentalmente en el uso de la mixtura

antimonial y de la opiata antifebril55 . Uno de los componentes fundamentales de la

José Manuel López Gómez



109Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 95-111, ISSN: 0213-0718

mixtura era el vino emético, que para Puigdollers no era la mejor manera de administrar

el antimonio, sino el tártaro emético que él usa; en defensa de sus tesis cita las opinio-

nes de diversos químicos, farmacéuticos y médicos, en las que se apoya: “El vino eméti-
co preparado con el azafrán de antimonio, cual es el de la mixtura que acabo de transcri-
bir, es reputado generalmente por la preparación antimonial menos segura y más defec-
tuosa. Los químicos modernos de primer orden están acordes sobre el particular, no hay
más que consultarlos (...). El tártaro emético, empero, que es la preparación antimonial
de que comúnmente uso, es en mi sentir y en el de aquellos químicos, muy preferible al
vino emético cuestionado, por ser una preparación más cierta, no sujeta a los defectos
de aquel, y que además se sabe fixamente la cantidad de parte metálica que toma el
enfermo, sucediendo todo lo contrario en el mencionado vino”56 .

A continuación contradice la opinión de Masdevall de que “en lugar del cremor tartari se
puede poner la misma cantidad de sal policreste, confección de Jacintos, Alkermes
incompleta u otra semejante”57 ; sustitución “capaz de producir muy siniestros efectos a
la salud de los enfermos, como no ignoran los médico-químicos”58 .

Juicio igualmente censurable merece a Puigdollers la opiata antifebril, el otro gran pre-

parado formulado por Masdevall para combatir las calenturas pútridas y pútrido-malig-

nas. Basada en el empleo de la quina, que considera un remedio  cálido y astringente, no

cree que sirva para evacuar los materiales pútridos del estómago, aunque se la añada

tártaro emético: “No se ignora la calidad o utilidad de la quina en las calenturas que van
acompañadas de alguna malignidad; pero aun en este caso, y a fin de prevenir los malos
efectos que puede y suele causar sola, se mezclan con ella los ácidos o subácidos
laxantes, como los tamarindos, el cremor de tártaro, el mirto; formando éstos la base del
remedio, y entrando la quina como accesorio”59 .

Termina Luciano Puigdollers reiterando su discrepancia a la utilidad general del método

de Masdevall: “Por todo lo dicho no se dexa comprender el que se haya querido hacer
del método en cuestión un remedio universal, siendo así que ni le hay, ni puede haberle,
según sana física (...)”60 .

Este escrito, sin duda conocido por Masdevall, sería una de las causas de las contrarie-

dades que sufrió Puigdollers en el futuro; pero éste será objeto de un posterior trabajo.
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ALGUNS ASPECTES SANITARIS EN L’ESTADA
DEL BARÓ DE MALDÀ A BERGA (1809-1814)

SANTANDREU SOLER, M. Dolors

Àmbit de Recerques del Berguedà

RESUM: Entre els anys 1809 i 1814, fugint de la dominació francesa, Rafael d’Amat i de

Cortada, baró de Maldà, va deixar el seu palau de Barcelona i va passar a residir a Berga.

Durant la seva estada, el baró de Maldà anirà anotant en el seu “Calaix de sastre”

l’esdevenir diari i és, per tant, una font molt valuosa per al coneixement de la vida

berguedana a principis del segle XIX.

Entre els aspectes que el baró anota trobem interessants referències a aspectes sanitaris.

Paraules clau: Baró de Maldà, remeis, malalties, costums. Berguedà

RESUMEN: Entre los años 1809 y 1814, huyendo de la dominación francesa, Rafael de

Amat y de Cortada, barón de Maldà, dejó su palacio de Barcelona y pasó a residir en

Berga. Durante su estancia, el barón seguirá escribiendo su diario, el “Calaix de sastre”

donde anotará los principales hechos que le acontecían.

Entre estos comentarios figuran interesantes referencias a cuestiones sanitarias.

Palabras clave: Barón de Maldà, enfermedades, remedios, costumbres. Berguedà

*

Berga compta amb un testimoni d’excepció per al coneixement de la vila i dels seus

habitants a principis del segle XIX.

Es tracta dels relats inclosos al “Calaix de Sastre”, el dietari escrit per Rafael d’Amat i de

Cortada, baró de Maldà1 .

Aquest membre de la noblesa catalana, juntament amb la seva família i fugint dels

francesos, va abandonar el seu palau a Barcelona i va refugiar-se a Berga, lloc on va fer

estada entre els anys 1809 i 1814.

A Berga, el baró de Maldà residia a la casa que el seu gendre, el marquès de Castellbell,

tenia a la plaça de sant Joan i que descriu de la següent manera: “casa Vergós o Amat,
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que és lo mateix, ab l’escut d’armes sobre del portal rodó d’entrar a la casa”2 . Els qui

coneixen la ciutat la relacionaran a l’instant amb l’actual edifici on ara es troba el popular

bar “Cal Negre” i que a Berga es coneix a nivell popular com a “Palau dels Peguera”.

Un dels primers personatges que el baró coneix en arribar a Berga és un dels metges de

la vila, el doctor Joan Sastre, de qui diu que és “un facultatiu molt hàbil si infirmitas non

est ad mortem”3 .

En la seva estada a Berga, el baró de Maldà, escriu dia a dia, les seves impressions, les

persones que coneix, les festes, el temps que fa i moltes altres coses i amb aquestes

notícies ens permet tenir un acurat retrat de com s’esdevenia la vida a Berga durant la

Guerra del Francès.

Entre els molts aspectes que el baró tracta hi trobem també algunes qüestions sanitàries.

Concretament, en aquesta comunicació, ens fixarem en la malaltia i posterior mort de

Rafelet, un dels néts del baró, i en una malaltia  que el mateix baró va patir i que descriu

amb tot luxe de detalls.

Pel que ens diu el baró, a l’abril de 1811 a Berga hi va haver una passa, els símptomes de

la qual eren “malaltia de ventrell” i febre4 .

A casa Amat, el 6 d’abril, van caure malalts en Tano i en Rafelet, fill i nét del baró

respectivament. Les primeres mesures que es van prendre van ser aïllar-los per no

contagiar els demés.

Els dos malalts van passar molt mala nit ja que la febre els va ocasionar “desvari, com

rellotge desconcertat”5  fet que va motivar que, a més de la consulta del metge de la

família, el Dr. Joan Sastre, també fos requerida la presència d’un altre facultatiu, el Dr.

Josep Boixader. Els metges van receptar als malalts “una manxiula aplicada al clatell, a

més de laudano o opi”6 .

Al dia següent, l’estat del fill del baró havia millorat molt, no així el del nen que encara era

motiu de preocupació per part dels metges.

El dia 9 d’abril, el baró relata d’aquesta manera l’estat dels malalts: “Va de notable

millora mon querit fill Tano, havent ja molt evacuat i continuant encara per cambra, i

l’orina abundant i de bona qualitat, logrant descansar i dormir ab quietud i ja sens

desvari, obrant bé la tissana i l’extracto de la quina, a satisfacció dels dos metges doctor

Joan Sastre i doctor Josep Boixader. Emperò del Rafelet, lo petitet de Maria Escolàstica,

los dóna més cuidado lo inflor i una tos catarral que ha sobrevinguda al noiet”7 .
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Un dia després, la recuperació del Tano és ja un fet i el nen, en Rafelet, també evoluciona

bé, de manera que ja només són necessaris els serveis d’un sol metge, el doctor Joan

Sastre.

No tornem a tenir notícies de l’estat del Rafelet fins el dia 18 d’abril i són dolentes: “Lo

Rafelet de la marquesa, mon amat netet, que ja s’havia desinflat, del ventre, de sa

malaltia, de repente, a dos quarts de dues d’esta tarda, l’ha acomès un fort accident en

lo cap, ab febre també, continuant-li l’accident, que se tem ab fonament que prest

acàbie sa vida est angelet de Déu, i se’n vagia al Cel”8 .

El nen va viure fins el dia 6 de maig. Aquest dia la anotació del baró en el seu dietari diu:

“A dos quarts de sis d’est matí se n’ha anat al Cel lo Rafelet, noiet més petit dels

marquesos de Castellbell, mon netet, tenint una riquíssima herència en la pàtria celes-

tial, havent acabat de patir en esta vida”9 .

L’enterrament d’aquest nen, fill dels marquesos de Castellbell i nét del baró de Maldà,

gràcies a la descripció que ens en fa aquest darrer, ens permet conèixer els costums

funeraris berguedans de principis del segle XIX en referència als albats.

El sebolliment del petit va tenir lloc un dia després de la seva mort, el 7 de maig de 1811.

La primera cosa que es va fer, seguint el costum berguedà, va ser que una avisadora, una

tal Marianna, va passar per tota la vila, casa per casa, convidant a l’enterrament.

A dos quarts de deu del matí una gran gentada va acudir a casa dels marquesos de

Castellbell, a la plaça de sant Joan. Les persones més importants, els estaments

eclesiàstic, civil i militar, van pujar a la casa mentre que la resta de la gent es va esperar

a la porta.

El cos del nen reposava en un baület enramat de flors; al seu voltant vuit noiets aguantaven

sengles ciris encesos mentre sonava una música de fagots i violins.

Es va formar una processó amb el baület obert i amb tot l’acompanyament que, pujant per

carrer Major i seguint pels actuals carrers sant Francesc i Cardona, va arribar fins a l’església

del convent dels franciscans on es va celebrar un solemne ofici fúnebre amb cants i músi-

ca. Seguint el costum berguedà pel que fa als enterraments d’albats, després de l’ofici,

només les dones van anar a oferir candeletes, dotze pans i quatre ampolles de vi.

Una vegada sebollit el cos, els pares de l’albat mort, van rebre a casa seva el condol de

les dones, cobertes les senyores amb mantellines negres i les demés amb blanques,

també segons el costum berguedà.
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La mortalitat infantil a l’època era elevada com ho demostra el fet que, tres dies més

tard, el baró relata la mort i enterrament d’un altre albat, això sí, amb un cerimonial una

mica més pobre que el del fill dels marquesos de Castellbell.

La vida a Berga del baró de Maldà i de la seva família va continuar amb passeigs, excursions,

vetllades musicals, àpats, festes, etc. fins que, el 3 de juny de 1812 el baró va caure

malalt. Els primers simptomes van ser “una gran escalfor de cap que m’obligà a jaure’m

dalt en lo llit”10 . Es va avisar el metge de la família, el doctor Joan Sastre que li va mirar

el pols, per si tenia febre, i la llengua. El resultat de l’exploració va ser que la febre

“començava un poc” i que l’estat de la llengua no va agradar gens al metge per “lo negra

y rasposa”. A més a més, el baró tenia el ventre “atimpanat”. El doctor Sastre va prescriure

dos dies de “crémor tàrtaro”, o sigui, un laxant. L’estat del malat va aconsellar cridar dos

altres metges a consulta, els doctors Francisco Sampons i Josep Boixader. Els tres

“senyors galenos”, com els anomena el baró, en veure que la febre augmentava, van

receptar al malalt un vomitiu, una beguda agredolça com aigua de prunes i un “servicial”,

o sigui, una lavativa, i per cuidar-lo, el baró d’Horts va fer venir de Manresa a un infermer,

l’hermano Pere Bru. Així relata el baró l’administració de la lavativa: “Luego se ha avisat

en lo matí 7 o 8 del corrent (juny) al sr. Isidro, que és un bon barber i ja tocar a barbers lo

donar servicials, est que l’ha compost de camamilla i oli. Aparellat lo servicial, o l’aucell

de la cua llarga i del bec llarg, me só ajagut ab certa positura ensenyant-li bé el forat per

aon devia entrar, i tot seguit jo xucla que xucla, i tan bé ho he fet que ni una gota de dit

servicial se n’ha eixida fora del culòrum (...)”11 . A aquesta lavativa en van seguir set més

però, ans de millorar, el malalt va patir una crisi de febre que li va durar setze hores.

L’agreujament del seu estat va aconsellar l’extremunció, sagrament que li va ser

administrat pel reverent pare comanador de Santa Coloma.

Els remeis van fer efecte i el dia 11 de juny el baró relata que “m’isqué ben forta pestilència

de mon culòrum, de tres llangardaixos llargs i gruixuts com pals de cadira (...) La febre

anà disminuint, la llengua no tant bruta (...) i lo ventre continuant a desahogar l’encara

ben pudenta caca que n’eixia”12 .

Vençuda la malaltia, el baró va entrar en fase de convalescència, seguida ja només pel

doctor Joan Sastre. L’estat de baró va anar tornant a la normalitat: “ja se m’aclarí l’oïdo

(...), lo nas ben destapat, com que ja lo tabaco, que antes no hi trobava gust ab tot que

havano, m’eren flors i violes, trobant també lo xocolate dolç i aromàtic (...)”13 .

El baró va començar-se a llevar el dia 21 de juny, sant Lluís. El metge li va retirar els

medicaments i li va fer seguir una dieta: “menjant per escudella un bon plat d’arròs,

sèmola o fideus, i después un trinxadet de gallina ab sopa que tenia mil gustos”. Mica a

mica la gana del convalescent augmentava “trobant-ho tot bo, com la sèmola i no escassa
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en lo plat, com també l’escudella d’arròs, que segons ditxo <fa el ventre gros> i ser jo ja

arrosser, és dir aficionat a l’arròs; lo bullit, començant ja per l’aleta de la gallina, i

después  ja la cuixa ab verdura, anyadint-se’m luego la pilota i carn de braó que és la

millor, i per un que no té dents ni queixals per poder-la ben mastegar, les dolces

mandonguilles ab lo suc, a no relleno de ceba, i lo ben conformativa, a postres, de la

torrada ben sucada ab vi, blanca de sucre, ab alguns polsets de canyella”14 .

Finalment el baró refereix al seu dietari: “Concloc ma convalescència amb l’eixida a

missa, a l’església de sant Joan, i donar gràcies a Maria Santíssima de la Mercè, diumenge

dia 28 de juny, vigília del gloriós apòstol sant Pere, ja ben pentinat i empolvat de perruca”15 .

En no tenir coneixements de medicina, la que escriu aquestes ratlles no pot fer cap

teoria sobre quines van ser les malalties que van tenir el baró i el seu nét.

Només, a manera de conclusió, podem apuntar que, gràcies al detallista relat del baró

de Maldà, a més de malalties, simptomes i remeis, podem conèixer alguns metges

berguedans, la seva feina i, sobretot, els costums de la Berga de principis del segle XIX a

l’entorn de la vida i de la mort.

NOTES
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ASPECTES SANITARIS D´UNA COMUNITAT
RURAL BERGUEDANA: CORREÀ (1590-1930)
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aMetge de família, bMàster en Salut Pública. Diplomat en Estadística

RESUM:
Introducció: A Catalunya existeixen diversos estudis que analitzen els aspectes sanitaris
de diferents comunitats, trobant grans divergències entre elles. L’objectiu d’aquest estudi
és analitzar els aspectes sanitaris de la comunitat rural berguedana de Correà des de
1590 fins a 1930 per tal de conèixer millor la seva mortalitat, natalitat, creixement
vegetatiu, personal sanitari, bateigs de necessitat, parts múltiples, fills il·legítims, causes
de mort i estudiar les possibles epidèmies i microepidèmies.
Metodologia: Per a la realització del següent treball s’ han analitzat les partides dels
llibres sacramentals d’òbits i bateigs de la parròquia de Sant Martí de Correà i les
partides dels llibres de registres de defuncions dels municipis de L’Espunyola i de
Montmajor. Per a la realització de l’anàlisi de les dades s’ha fet un recompte exhaustiu
i minuciós dels òbits i bateigs des de 1590 fins a 1930 i s’han classificat i analitzat
segons les variables d’interès.
Resultats: En total s’han registrat 840 morts adultes (51,3% homes i 48,7%  dones) i 343
morts infantils (54,2% nens i 45,8% nenes). En aquest període també s’han calculat
1850 bateigs (51,6% de nens i 48,4% de nenes).
Conclusions: En conclusió Correà té unes característiques sanitàries i socials pròpies
que fan que difereixi en alguns aspectes a altres poblacions de la mateixa època,  però,
per altra banda,  les dades són prou semblants com per no tenir cap tendència diferent
molt marcada.

Paraules clau: Mortalitat, Natalitat, Baptismes, Òbits, Morts violentes, Correà

RESUMEN
Introducción: En Cataluña existen distintos estudios que analizan los aspectos sanitarios de
diversas comunidades, encontrándose que entre ellas existen grandes divergencias. El objetivo
de este estudio es analizar los aspectos sanitarios de la comunidad rural “berguedana” de
Correà desde 1590 hasta 1930 con el objetivo de conocer mejor su mortalidad, natalidad,
crecimiento vegetativo, personal sanitario, bautismos de necesidad, partos múltiples, hijos
ilegítimos, causas de muerte y estudiar posibles epidemias y microepidemias.
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Metodología: Para la realización de este trabajo se han analizado las partidas de los
libros sacramentales de óbitos y de bautismos de la parroquia de “Sant Martí de Correà”
y  las partidas de libros de los registros de defunciones de los municipios de “l’Espunyola”
y de “Montmajor”. Para la realización del análisis de los datos se ha practicado un
recuento exhaustivo y minucioso de los óbitos y bautismos des de 1590 hasta 1930 y se
han clasificado y analizado según las variables de interés.
Resultados: En total se han registrado 840 muertes adultas (51,3% en hombres y 48,7%
en mujeres) y 343 muertes infantiles (54,2% en niños y 45,8% en niñas). En este periodo
también se han calculado 1850 bautismos (51,6% de niños y 48,4% de niñas).
Conclusiones: En conclusión “Correà” tiene unas características sanitarias y sociales
propias que hacen que difiera en algunos aspectos de otras poblaciones de la misma
época, pero los datos son lo suficientemente parecidos como para no encontrar ninguna
tendencia diferente muy marcada.

Palabras clave: Mortalidad, Natalidad, Bautismos, Óbitos, Muertes violentas, Correà

*

INTRODUCCIÓ

Des del segle XI es troba documentat un castell del qual sorgí la nissaga dels Currizani o
Currida que tenien aquest castell i la senyoria del terme; els comtes i després els ducs
de Cardona tenien el seu batlle al castell de Correà. El 1167, quan Isabel d´Urgell es
casà amb Ramon Folch, es feu el traspàs de molts territoris de la Vall de Lord als vescomtes
de Cardona, doncs la Vall de Lord va ser el seu dot, permetent-ne l’annexió. El 1375 el rei
Pere III erigí el comtat de Cardona, assenyalant les localitats entre les que hi ha Correà.
El 1654 encara formava part de Cardona. Al segle XVIII la senyoria de Correà estava sota
l’administració del Sr. Margarit Gible, marqués d’Aguilar, amb possessions que
comprenien l’Hospital i altres cases de la zona baixa de Correà.

L’antiga parròquia de Sant Martí de Correà ja és esmentada el 839 (Currizano) en l´acta
de consagració de la catedral d’Urgell.1;2 L´església actual és una edificació del segle
XVII d’estil clàssic rural, erigida al costat de la primitiva església romànica, de la qual
aprofita el mur de tramuntana. La rectoria es troba adossada a l’església al costat de
migjorn.3 Entre l’església i la rectoria hi ha l’antic cementiri de la parròquia. Són
sufragànies de Sant Martí de Correà, la capella de Sant Miquel de Comaposada i l’ermita
dels Torrents.
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Situació geogràfica i economia

El terme de Correà està limitat pels termes parroquials del Cint, de l’Espunyola, de
Montclar, de Montmajor, de Sant Feliu i de Tentellatge. Formà fins el segle XIX un municipi
independent, però actualment es troba repartit entre els municipis de l’Espunyola i de
Montmajor. Està situat a l’extrem occidental del baix Berguedà limitant a l’oest amb la
comarca del Solsonès.

Correà té una comunitat completament rural, amb una dispersió molt elevada de la seva
població. La seva economia està basada totalment en l’agricultura i la ramaderia.

Demografia

Els primers documents que ens permeten disposar d’un recompte de la població són els
fogatges, que constaten el nombre de cases o focs que tenien obligació de contribuir
fiscalment al manteniment de la corona, tanmateix aquests no són massa fiables per
deduir el nombre d´habitants, ja que es considera que un foc correspondria a 4,5
habitants. El primer fogatge de Correà utilitzat és del segle XVI, concretament de l´any
1553, on consten 11 focs.4 Del segle XVIII existeixen els fogatges de 1708 amb 16 cases,
els de 1717 amb 11 veïns i els de 1719 amb 12 cases.

A partir de l’any 1719  ja es considera la demografia per habitants, on consten 50
habitants5-7.

L’any 1787 hi ha 121 habitants considerats per edat i sexe, amb una població de fins a 7
anys de 6 homes i 10 dones; la de 7 a 16 anys de 5 homes i 14 dones. Des de 16 a 25 anys;
es considera també per estat civil, 4  homes solters i 6 dones, 3 homes casats i 10 dones,
1 home vidu  i 2 dones. De 25 a 40 anys 3 homes solters  i 3 dones, 10 homes casats  i 4
dones i cap dona vídua. De 40 a 50 anys, 2 homes  solters  i 2 dones, 6 homes casats i 3
dones, 1 home vidu i 3 dones. I de més de 50 anys 7 homes solters  i 9 dones, 1 home casat
i 2 dones, 3 homes vidus  i 1 dona i també hi consta un capellà8. Els censos de l´any 1830
són de 76 habitants, els de 1842 de 90 habitants, els de 1806 de 156 habitants, els de 1830
de 76 habitants, els de 1842 de 90 habitants, i els de 1904 de 155 habitants.

Són varis els estudis que s’han nodrit d’arxius parroquials, per veure aspectes sanitaris
ja siguin lligats a la mortalitat,10-27 a aspectes sanitaris en general28-31 o a la demografia i
epidemiologia de la zona en particular.32-34 Corbella i col.9 van descriure com eren d’útils
els arxius parroquials per conèixer dades sanitàries dels segles passats. En aquest
sentit, assenyalen com la gent estava recollida per l’església uns 3 cops a la vida: quan
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naixien, quan es casaven i quan morien. Els registres són força fiables, perquè, tal i com
ressalta Corbella i col., gràcies al Concili de Trento, se’ls va atorgar caràcter obligatori.
Tal i com diuen Corbella i col.9 els registres parroquials han sigut útils per a trobar dades
demogràfiques, de llengua, immigració, dades de personal sanitari, de bateigs, de
matrimonis i de mortalitat.

Els llibres de bateig ens poden donar dades de la quantificació de naixements,  l’evolució
de natalitat en el temps, dels parts múltiples, dels bateigs de necessitat i dels fills il·legítims.

Els llibres de defuncions en canvi poden donar informació sobre les causes, la forma i
l’entorn de la mort i en podem establir diferents apartats.

- Morts medicolegals:
- Morts violentes
- Morts sospitoses: morts sobtades, morts dubtoses

- Morts naturals
- Morts relaciones amb el part
- Detecció de possibles epidèmies, microepidèmies i coincidències en les morts

L’objectiu de l’estudi és conèixer els principals aspectes sanitaris de la comunitat rural
berguedana de Correà de 1590 a 1930, coneixent-ne la seva mortalitat, natalitat,
creixement vegetatiu, personal sanitari, baptismes de necessitat, parts múltiples, els fills
il·legítims, morts violentes i estudiar possibles epidèmies i microepidèmies.

MATERIAL I MÈTODES

Per a la realització del següent treball s’han analitzat les partides dels llibres sacramentals
d’òbits i de bateigs de la parròquia de Sant Martí de Correà, que estaven dipositats al
arxiu parroquial de St. Sadurní de Montmajor però que actualment es troben a l’arxiu
Diocesà de Solsona; així mateix però també s’han estudiat les partides dels llibres dels
registres de defuncions dels municipis de L´Espunyola i Montmajor.

Els llibres estudiats són els llibres d’òbits de Sant Martí de Correà  (Llibre A de 1590 fins
a 1695, Llibre B de 1695 fins a 1760, Llibre C de 1760 fins a 1850, Llibre D de 1851 fins
a 1895, Llibre E de  1895 fins a 1930); els de baptismes (Llibre A de 1602 fins a 1657,
però aquest recull les partides des de 1592, Llibre B de 1657 fins a 1785, Llibre C de
1785 fins a 1851, Llibre D de 1852 fins a 1877, Llibre E de 1877 fins a 1930); els llibres de
registres de defuncions de l’Ajuntament de l’Espunyola (volums de l´1 al 4, que inclouen
les partides de defunció de 1871 fins a 1932, excepte un període que va des de 1883 a
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1902 en que no hi ha cap anotació) i els llibres de registres de defuncions de l’Ajuntament
de Montmajor (volums de l´1 al 10 de l’any 1870 a l’any 1939). Dels llibres sacramentals
s’han estudiat  un total de 3.033 partides,  de les quals 1.183 són defuncions que
corresponen a 840  persones adultes i a 343 infants; pel que fa a bateigs s’han analitzat
1.850 partides. Els llibres de registre dels ajuntaments només s’han utilitzat per contrastar
i verificar diagnòstics i completar mancances dels llibres sacramentals.

Per a la realització de l’anàlisi de les dades s’ha fet un recompte exhaustiu i minuciós
dels òbits i bateigs des de 1590 fins a 1930. Les variables que s’han recollit de tots els
llibres, en els casos que es disposés d’informació, han estat variables: sexe, edat, mort
i possible causa de la mort. Algunes de les variables han estat recodificades, així doncs
en la variable edat s’ha distingit adult d’infant, considerant adult aquella persona que
tenia més de 14 anys. S’ha fet també un anàlisi general del període 1590-1930 segons
gènere i edat (adult / infantil). S’han calculat regressions d’Spearman per veure
l’associació entre les morts adultes d’homes i dones i les morts infantils de nens i nenes,
així com per veure l’associació entre les morts adultes i infantils. S’han calculat taxes
poblacionals de mortalitat i de natalitat per aquells períodes dels que es disposava de
denominador poblacional.

Taxa de mortalitat = Taxa de natalitat =

Per tenir una visió de la diferència entre morts i vius s’ha calculat el creixement vegetatiu
de la població de Correà any a any.

Creixement Vegetatiu = Nascuts vius en l’any X – Morts en l’any X

S’ha calculat la mitjana d’edat en el moment de la mort des del 1830 a 1930, període del
qual es tenien la majoria d’edats dels difunts; per a fer aquest càlcul s’han obviat
aquelles morts que no arribaven al dia, per considerar-les morts poc lligades a la situació
social de la regió. I finalment s’ha observat com es distribuïen les morts durant tot el
període segons el mes de la mort.

RESULTATS

En el període 1590 - 1930 s’han comptabilitzat un total de 840 morts d’adults, de les
quals el 51,3% d’ homes i un 48,7% de dones, un total de 343 morts infantils, de les quals
el 54,2% corresponien a nens i un total de 1850 bateigs dels quals el 51,6% corresponien
a nens i el 48,4% a nenes.

Morts durant l’any X

Població durant l’any X

Nascuts durant l’any X

Població durant l’any X
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La mortalitat absoluta presenta variabilitat al llarg del període 1590 – 1930. Les màximes
mortalitats les podem trobar en els períodes 1600-1610, 1690-1699, 1720-1729, 1830-
1839, 1850-1859, 1860-1869, 1880-1889, 1910-1919 en homes i en els de 1680-1689,
1690-1699, 1790-1799, 1800-1809, 1810-1819, 1850-1859 i 1900-1909 en dones. En
aquest sentit durant tot el període la mediana de morts masculines (13 morts) és
lleugerament superior a les morts femenines (12 morts) (figura 1).

A la taula 2 s’observa la mortalitat adulta i infantil de Correà per a homes i dones. En
aquesta taula també es pot observar la raó de mortalitats. En la majoria de decennis la
mortalitat adulta sempre és superior a la mortalitat infantil (14 o menys anys), són els
decennis 1700 – 1709 i 1810 – 1819 per a homes i 1740-1749 i 1820 – 1829 per a dones
els que presenten una raó mortalitat infantil / mortalitat adulta més grans; en aquest
sentit el decenni 1820 – 1829 es varen produir 1,6 morts infantils per cada mort adulta.

En general, sense tenir en compte els canvis demogràfics produïts a la població de
Correà, la mortalitat adulta és bastant constant, situant-se entre 10 i 15 morts cada deu
anys. Tanmateix, la mortalitat infantil presenta molta més variabilitat i mentre en alguns
decennis morien menys infants (3 infants cada 10 anys) en altres aquesta mortalitat
s’acostava a l’adulta amb més de 10 morts cada deu anys. Entre els homes i les dones
adultes la diferència en la mortalitat ha estat bastant accentuada, en aquest sentit el
coeficient de correlació Spearman és de 0,120, el que significa que aquestes mortalitats
estan relacionades un 12%. Mentre que en els infants el coeficient de correlació Spearman
és molt més elevat del 0,534, el que significa que les dades estan relacionades en un
53,4% (figura 2).

A la figura 3 es mostren les taxes de mortalitat i natalitat dels anys que es disposava de
denominadors poblacionals. L’any 1717 hi havia una taxa de mortalitat de 8 morts per
cada 100 habitants passant a ser l’any 1904 de 3,2 per cada 100 habitants. Mentre que
la taxa de natalitat sembla mantenir-se bastant constant passant de 5,6 naixements per
cada 100 habitants l’any 1708 a 6,7 naixements per cada 100 habitants l’any 1842.

A la taula 3 es pot observar que el creixement vegetatiu de Correà varia molt al llarg dels
anys i és poc constant. En alguns anys aquest creixement és negatiu i en altres és
positiu. Els anys amb un creixement vegetatiu negatiu més elevat és l’any 1749 amb un
creixement de –10, l’any 1824 amb un creixement de -9,  els anys 1692 i 1855 amb un
creixement de -6, i els anys 1655, 1679, 1698, 1797, 1812, 1838, 1839, 1865, amb un
creixement de -5. L’edat mitjana de les morts de les persones que superaven el dia de
vida ha anat augmentant des de 1831 fins a l’actualitat. El 1830 l’edat mitjana de mort
era de 39,7 anys mentre que l’any 1921 aquesta era de 45 anys. En global la majoria de
morts han passat en els mesos de gener, agost i desembre. (figura 4).



125Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 119-135, ISSN: 0213-0718

Aspectes sanitaris d’una comunitat rural berguedana (1590-1930)

Del total de partides de defunció en que consten les causes de defunció o
simptomatologia associada a la defunció trobem un augment progressiu en el registre
de les causes per períodes. En el període de 1590-1699 és només el 9,8% del total de
defuncions, entre 1700-1799 del 11,2%, de 1800-1899 el 29,7% i en el període 1900-
1930 hi ha registrades un 69,3 % de causes de defunció del total de morts.

Les morts violentes durant el període 1590 – 1930 són poques i representen entre un
1,2% i un 9,8% del total de les morts de cada període (taula 4).

Les morts sobtades que estan registrades entre els anys 1590-1699 són l’1,2% del total
de defuncions, de 1700-1799 el 3,4%, de 1800-1899 l’1,7% i de 1900-1930 l’1,8% del
total de defuncions del període.

Quant a les morts naturals amb diagnòstic des de  1590-1699 és el 4,1% de les morts del
període fins el 64,8% dels anys compresos 1900-1930.

Les causes de defunció considerades morts naturals  documentades varien molt també
segons els períodes estudiats, tenim doncs en el període de 1590-1699 en que la majoria
de les causes de defunció consignades es corresponen a situacions en que no es va
poder administrar alguns sagraments o no es va poder fer testament (per perdre els
sentits, tenir variat lo judici, ascos, vòmit, etc). Només tenim alguns diagnòstics clars de
mort (pigota, bonys al coll). En el període de 1700-1799 segueix la mateixa tendència
que en l’anterior però s’incorporen nous diagnòstics ( feridura, mal de Sant Pau, mal de
illada).

En canvi en el període següent del 1800-1899, ja es troben diagnòstics més acurats que
ens permeten agrupar-los en diferents patologies la feridura-apoplexia comporta el 3,2%
de les morts, les infeccions respiratòries el 3,5%, el còlera el 0,7% dels òbits, la verola el
0,7% i un calaix de sastre que correspon a l’enfermetat natural del 11,4% del total de les
defuncions.

Des de 1900 a 1930 ja podem precisar més: les causes respiratòries varen produir el
16% del total de les morts, les d’etiologia cardiovascular van provocar el 18% de les
defuncions, les causes perinatals el 8,1% de les morts, les digestives el 4,5%, les
neoplàsies el 3%, la tuberculosis el 3% i altres causes amb una incidència molt més baixa
com el tètanus, l’1,8%.

Tan sols trobem una epidèmia documentada a Correà, la de còlera de 1854 que va
produir el 27% de totes les defuncions de l’any i que al Berguedà va produir el 9,7% de les
defuncions anuals, segons Montañà.35
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Hem constatat bastants episodis de coincidències en les morts o possibles
microepidèmies que van afectar la població al llarg dels anys.

Pel que fa a la informació que ens proporcionen els bateigs, podem considerar les
informacions de bateigs de necessitat, parts múltiples i fills il·legítims. Es consideren
bateigs de necessitat els administrats a nadons en qui hi havia la sospita d’una causa de
perill de mort imminent, els quals podien ser aplicats normalment per les llevadores,
familiars o veïns i són un marcador indirecte de les distòcies al part. Els bateigs de
necessitat van anar augmentant al llarg dels anys; així es va passar de 0,4% de bateigs de
necessitat el segle XVII al 1,6% a començaments del segle XX. El percentatge de bessons
també ha augmentat passant del 0,2% el segle XVII a un 1,1% el segle XIX i inicis del segle
XX. Finalment el nombre de fills il·legítims no manté una tendència clara (taula 5).

Quant als sanitaris documentats hem trobat:

Metges

Joan Alsina, Doctor en Medicina de la vila de Cardona  que va esser padrí el 15-7-1671,
en el bateig  de Joan, fill de Joan Cots i Maria Anna Cots pagesos de Correà.

Ramon Montanyà Marsenyach, Doctor en Medicina, que va néixer a Correà el 12-2-1767,
fill de Juan Montanyà pagès de Correà i de Anna Maria Marsenyach; els seus avis paterns
eren Joseph Montanyà i Raimunda Montanyà i Travé i els materns Francesc Canudas,
pagès, i Maria Canudas i Marcadal. La seva esposa era Josepa Deop i Fossas de Ripoll.
En Ramon  va morir el 20-6-1847 als 82 anys i era propietari de la casa dita Montanyà del
Pla de les Codines, va fer testament en poder de Isidre Vidal, notari públic de la vila de
Berga.

Francesc Antoni Jaume Montanyà va néixer a Correà el 5-12-1872, fill de Josep Montanyà,
propietari de Correà i d’Agnès Santamaria de Serrateix. Els avis paterns foren Eudald
Montanyà de Ripoll i Teresa Sallés de Sallent i els avis materns Miquel Santamaría
propietari de Serrateix, i Escolàstica Raurell de Sagàs. Va obtenir la llicenciatura en
medicina a la Universitat de Saragossa i va exercir com a metge a Ponts.36

Cirurgians

Josep Rasil habitant a la casa Verdaguer de Correà està documentat perquè el 1-9-1743
es va batejar una filla seva anomenada Francisca Maria i Maria Àngela. La seva muller
fou Maria Àngela Rasil; el padrí del bateig fou Josep Rasil fadrí i germà.
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Apotecaris

Ermenter Font, apotecari de Cardona, va apadrinar un bateig a Correà el 15-10-1698.

Llevadores

Margarida Solé de Montclar el 15-7-1671 va batejar de necessitat a un nen el 29-5-1736,
tot i que no consta com a llevadora.

DISCUSSIÓ

L’estudi ha permès veure l’evolució i les característiques sanitàries de Correà de 1590 a
1930.

Les taxes de natalitat de Correà semblen mantenir-se bastant constants, passant de 5,6
naixements per cada 100 habitants l’any 1708 a 6,7 naixements per cada 100 habitants
l‘any 1842. Aquestes taxes són lleugerament més altes que les trobades per Pujol Bertran19

al segle XVII a Pollença (3,1 per 100 habitants) i s’aproximen més a les trobades entre
1679 i 1700.19 (4,5 per 100 habitants). El creixement vegetatiu s’ha vist que varia i és poc
constant; l’any amb un valor absolut més elevat de creixement vegetatiu és l’any 1749,
en el qual  es produeix un decreixement de -10. Així mentre alguns dels estudis focalitzats
en ciutats com Sitges auguraven un creixement vegetatiu positiu durant la primeria del
segle XVIII,34 a Correà, tot i que hi predomina un creixement vegetatiu global positiu, si
s’observan  any a any, aquest patró demogràfic no es veu accentuat i hi ha creixements
positius i creixements negatius. En aquest sentit, algun dels anys podria estar en sintonia
amb altres taxes negatives d’altres poblacions de la Catalunya rural.31;33

Unes  de les causes de morts més estudiades en història de la medicina de Catalunya
són les morts violentes. En el període 1590 - 1699 representen el 2,9% del total de
defuncions. Durant aquest període es troba que la primera causa de mort violenta són les
escopetades (n=6 / 66%); les altres causes de mort foren el “mataren súbitament”,
submersió i una “desgràcia” en un picapedrer (fet que es podria considerar com el primer
accident laboral registrat l’any 1653). Cal tenir en present que durant aquests anys es
donaren fets històrics rellevants, com la Guerra dels Segadors (1640-1652), el bandolerisme,
i la Guerra dels Nou Anys (1689-1697), les quals podrien ser les causes de les morts
violentes trobades. En aquest període també es troba la mort d’un soldat (Antoni Colon
8-12-1695), mort d’una escopetada i que pertanyia a l’exèrcit de Milà,(hi ha altres estudis
realitzats a Catalunya també troben morts de soldats en aquesta època).37
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En el període de 1700-1799 les morts violentes són el 1,69% del total de defuncions i les
produïdes per arma de foc estan totes registrades a l’any 1714 en el context de la guerra
de Successió. En el període 1800-1899 les morts violentes són l’1,24 % del total de
defuncions; hi ha registrades dues morts de soldats en relació amb les guerres carlines
els anys 1837 i 1864. En el període 1900-1930 les morts violentes representen el 4,50 %
del total de defuncions però les seves causes són totes accidentals.

Altres estudis en diferents indrets de Catalunya de les mateixes èpoques tenen resultats
força diferents. En aquest sentit Camps Surroca10 troba que al segle XVII les morts
violentes eren d’1,1%; per Montañà Buchaca,15 les morts violentes eren un 1,04% entre
1638 i 1739; Per Vilà Funàs26 les morts violentes de 1601 a 1800 representaven un
0,85%; mentre que per Vilardell Ynaraja27 entre 1601 i 1700 eren d’un 1,1% i entre 1701
i 1800 d’un 0,97%. Veiem que Guerrero Sala36 troba uns percentatges molt més alts a la
vila de Berga, un 6,6%.

Respecte a altres llibres sagramentals, els llibres de Sant Martí de Correà proporcionen
poca informació sobre els professionals sanitaris de la zona. Es fa referència a tres
metges, un cirurgià, un apotecari i una possible llevadora. En referència als metges, s’hi
troba documentat Joan Alsina (1671) de Cardona, (que també està documentat en els
llibres sagramentals de Berga),36 Ramon Montanyà i Marsenyach (1671) i Francesc
Montanyà i Santamaria.38 Quan a cirurgians només es troba Josep Rasil el 1743 i
d’apotecaris només també un Ermenter Font, de Cardona, el 1698. Aquesta escassetat
de personal sanitari estaria relacionada amb la poca població del terme i amb la seva
dispersió; probablement l’atenció sanitària es portava a terme des dels pobles veïns.

Pel que fa a la informació que ens proporcionen els baptismes, podem considerar les
informacions de bateigs de necessitat, parts múltiples i fills il·legítims. El percentatge de
bateigs de necessitat que s’han trobat en altres estudis són lleugerament superiors als
trobats a Correà. En aquest sentit s’han trobat uns percentatges d’1,24% els segles
XVII,36 un 1,2% de 1567 a 180025 i d’un 2,80% en els segles XVIII-XIX.29 Pel que fa el tema
de parts múltiples, Guerrero Sala36 troba que en el període 1569 -1760 a Berga un 1,91%
dels parts eren de bessons mentre que a Correà aquesta xifra és força més baixa,
situant-se en un 0,76% dels parts. En els períodes estudiats s’han trobat que el 2% dels
naixements eren fills il·legítims, resultats força semblants als trobats al segle XVII (2,3%)25

i al període 1569 -1760 (1,5%)36 i queda una mica més lluny de l’estudi de Camps Surroca
que detectava un 12% de fills de pares desconeguts10 a Lleida al segle XVII.

En conclusió Correà té unes característiques sanitàries i socials pròpies que fan que
difereixi en alguns aspectes a altres poblacions de la mateixa època però per altra banda
les dades són prou semblants com per no marcar cap tendència diferent molt marcada.
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METGES I CIRURGIANS DEL BERGUEDÀ

DURANT ELS SEGLES XVIII I XIX

MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: S’aporten dades sobre metges i cirurgians, que exerciren en els segles XVIII i XIX

a la comarca del Berguedà. Es coneixen principalment  a partir de l’anàlisi de les

inscripcions dels alumnes en el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Es diferencien

els metges amb títol de  Cervera i d’Osca i els formats al Reial Col·legi. Valoració del

fracàs escolar i d’algunes nissagues, principalment els Storch, els Pedrals, els Molins i

altres. Notícia més extensa sobre el cirurgià llatí Joseph Soler i Cosp.

Paraules clau: Metges cirurgians; Berguedà; Segle XVIII; Segle XIX.

RESUMEN: Se aportan datos sobre médicos y cirujanos que ejercieron en los siglos XVIII

y XIX en la comarca del Berguedà. Se conocen principalmente a partir del estudio de las

inscripciones de los alumnos del Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Se diferencian

los médicos con título obtenido en las universidades de Huesca y Cervera de los formados

en el Colegio de Barcelona. Valoración del fracaso escolar y de grupos familiares duran-

te varias generaciones, principalmente los Storch, Pedrals,  Molins y otros. Noticia más

extensa sobre el cirujano latino José Soler y Cosp.

Palabras clave: Médicos cirujanos; Berguedà; Siglo XVIII; Siglo XIX.

*

El Berguedà és una comarca de Catalunya integrada pels següents nuclis de població:

Avià*, Bagà*, Berga*, Borredà*, Capolat, Casserres, Castell de l’Areny*, Castellar de n’Huc*,

Castellar del Riu, Cercs, L’Espunyola, Figols Vell*, Gironella*, Gisclareny, Gósol*, Guardiola

de Berguedà*, Montclar*, Montmajor, La Nou de Berguedà, Olvan, La Pobla de Lillet*,

Sagàs, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Santa Maria de Merlés*, Sant Quintí de Montclar*,

Vallcebre*, Vilada* i Viver i Serrateix*. Tan sols els distingits amb un asterisc (*) han

proporcionat metges o cirurgians.
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ELS METGES

El minyó català del segle XVIII que volia ser metge tenia tres opcions: si no tenia ganes

d’estudiar se n’anava a Osca. Si era mitjanament estudiós anava a Cervera i si volia ser

un metge de categoria se n’anava a Montpeller.

En els estudiants del Berguedà hem trobat que 12 van fer la carrera a Osca, 13 a Cervera

i al Reial Col·legi de Barcelona quan aquesta institució (a partir de 1821)  va començar a

donar títols de Llicenciat en Medicina i de Llicenciats en Medicina i Cirurgia. Queden

metges dels quals no sabem la Universitat que els va graduar.

El títol necessari per a exercir la medicina va passar, durant els segles XVIII i XIX per les

vicissituds següents: les Universitats van donar tres classes de títols; el de Batxiller,

Llicenciat i Doctor en Medicina.

Quan es van unificar d’una manera definitiva els estudis de Medicina i els de Cirurgia, els

títols van ser Batxiller, Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia, encara que en aquest

segon cas el grau de Batxiller no bastava per a exercir. S’havia de ser Doctor o Llicenciat.

Donem, a continuació, una llista nominal dels metges graduats a Osca, dels graduats a

Cervera; d’un Llicenciat en Medicina a Irache, i un altre a Pamplona.

ELS METGES D’OSCA

Batxillers de medicina

ANY NOM MUNICIPI TITOLACIÓ

1733 Joan B. Salbans Santa Maria de Merlès Batxiller

1734 Francesc Bonells Berga Batxiller

1737 Joan Pau Bedrinas Berga Batxiller

1739 Pere Corrius Sant Jaume de Frontanyà Batxiller

1739 Francesc Torrents Sant Jaume de Frontanyà Batxiller

1742 Josep Riera Berga Batxiller

1746 Pau Serra Borredà Batxiller

1750 Joan Vila de Torroella Gironella Batxiller

1765 Josep Oliveras Berga Batxiller

1770 Josep Areny Montclar Graduat en Medic.

1777 Estève Pedrals Coget Bagà Batxiller

1796 Francesc Pedrals Bagà Graduat en Medic.

1799 Esteve Barniol Casserres Batxiller
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ELS METGES DE CERVERA

Batxillers i Graduats en Medicina

ANY NOM MUNICIPI TITOLACIÓ

1748 Francesc Llobet Bagà Batxiller de Medicina

1764 Joan Foix Gósol Graduat en Medicina

1765 Josep Antoni Pla Berga Graduat en Medicina

1770 Joan Ferrer Berga Graduat en Medicina

1770 Eudald Pedrals Bagà Revalidat al 1770

1773 Francesc Llobet Bagà Revalidat al 1773

1776 Joan Salgot i Rotllant Bagà Graduat en Medicina

1778 Joan Sastre Berga Graduat en Medicina

1778 Josep Boixader i Obiols Berga Graduat en Medicina

1780 Antoni Dalmau i Pons Gósol Batxiller de Medicina

1782 Francesc Niubó i Canudes Casserres Graduat en Medicina

1786 Antoni Cardona Gósol Graduat en Medicina

1788 Antoni Rodergas Berga Batxiller (Rev.1790)

1822 Ignasi Casas i Canudes Casserres Batx. i Llicenc.en Med.

Diguem, finalment, que Joan Tubau de Borredà es va graduar de Batxiller el 1750 i es va

revalidar el 1773 a Irache (Navarra). I que Josep Storch i Pla es va llicenciar de metge a

Pamplona.

Dels següents metges, desconeixem la universitat on es van graduar

NOM MUNICIPI ANY

Manuel Pi i Cots Avià Matriculat el 1772

Esteve Campà Bagà 1780

Josep Calveras Casals (Nascut el 31.01.1781) Bagà Llicenciat en Medicina l’any

1808. Sembla que va prendre

part com practicant en la guerra

contra la Convenció francesa.

Joan Claris Berga 1736. Doctor en Medicina

Raimon Salgot i Riber Berga (1781) establert a Berga i

+ a Centelles.

Josep Sastre de Morató Berga Finals S.XVIII.

Francesc Dalmau i Sisar Gósol Exercí cap a la meitat

del segle XVIII.

Antoni Cardona Gurb Va exercir de metge a Bagà

a començament del segle XIX.
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I per acabar homenatgem la memòria de dos metges que van morir de còlera a Berga

l’any 1854, complint llur deure: Pere Sala (8 de setembre de 1854) i Joaquim Fàbrega i

Cloet (16 de setembre de 1854).

Catedràtics

N’ hem trobat quatre. Dos ho foren de Cervera:

1. Cristòfor Sastre, de Berga. Es va graduar – segurament a Lleida – en

Medicina. Va ser catedràtic de Mètode l’any 1718 i de Pronòstics el 1721.

2. Francesc Oliver de Guardiola de Berguedà va ser primer Catedràtic de

Mètode (1742), d’Anatomia (1748), de Pronòstics (1751) de “Visperas”

(1765) i, finalment la Prima de Medicina (1772), que era la culminació de la

carrera d’un catedràtic de Medicina. Entre 1756 i 1775 va ser Degà de la

Facultat.

En quant a Josep Storch i Pla i Josep Soler i Cosp ens ocupem d’ells apart.

L’era dels cirurgians empírics

Els cirurgians – des de temps immemorial – eren uns artesans com ho eren els ferrers o

els fusters.

Els minyons que triaven aquella professió passaven uns quants anys al costat d’un

professional. La major part del temps la consumien tallant el cabell i afaitant la clientela.

Quan el cirurgià tenia que exercir de tal ( ja fos arrencar un queixal, reduir i immobilitzar una

fractura o practicar una cesària post-mortem) l’aprenent ajudava el mestre i així anava

aprenent l’ofici. Quan ja el noi es considerava format passava 3 o 4 anys en un hospital i

aleshores demanava ser examinat per un representant del Protometge. Tot consistia en

aprendre’s de memòria una “cartilla”. Si aprovava se li estenia un Privilegi per a exercir la

cirurgia. Aleshores obria una botiga on es tallava el cabell i s’afaitava i disposava també

d’una cambra apart on explorar els malalts i – eventualment – operar-los.

En la casuística de sanitaris del Berguedà comptem amb dos cirurgians d’aquesta classe.

Un era Benet Cortés de Bagà que el dia 24 de setembre de 1757 va obtenir el Privilegi.

I l’altre va ser Joan Dencàs de Gironella del Berguedà que va obtenir el Privilegi el dia 17

d’abril de 1761.



141Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 137-161, ISSN: 0213-0718

LA FUNDACIÓ DEL REAL COLEGIO DE CIRUGIA DE BARCELONA (1760)

Virgili es va proposar acabar amb aquell estat de coses. Barcelona disposaria d’un

centre on els futurs cirurgians rebrien una formació seriosa.  D’aleshores en endavant

tot cirurgià havia de passar pel Real Colegio, que emetia vàries menes de títols. Els més

humils eren els Romancistes d’un examen pràctic i quedaven facultats per exercir en

pobles de menys de 300 habitants. Seguien els Romancistes de 2 exàmens. Cursaven

5 anys i sofrien dos exàmens: un teòric i un altre pràctic; podien exercir arreu de Catalunya.

Una altre classe eren els Cirurgians Llatins. Aquests havien de ser Batxillers en Arts i

sabien llatí: Tenien una formació semblant als Romancistes de dos exàmens. Practicaven

tota mena d’intervencions i podien receptar medicaments externs.

Aquests Cirurgians Llatins eren diferents segon el nombre d’exàmens a que

voluntàriament es sotmetien.

N’hi havia de 9 exàmens. Aquests podien exercir a tota Espanya, a Amèrica i a la ciutat

de Barcelona.

Els de 5 exàmens podien establir-se en unes viles on hi havia Col·legi Gremial de

Cirurgians. Eren les tres capital de província actuals ( Girona, Lleida i Tarragona ) i Tortosa,

Cervera, Vic i Manresa.

Els de dos exàmens podien establir-se en tota Catalunya.

Donem, a continuació els noms de tots aquells que van cursar estudis en el Real.

LA LABOR DEL REIAL COL·LEGI DE CIRURGIA

Llicenciats en Cirurgia Mèdica

Aquest títol atorgat per la reforma de Gimbernat de 1795 substituïa als Cirurgians Llatins

de 2, de 5 i de 9 exàmens amb l’avantatge que eren considerats com Llicenciats de les
Universitats i, per tant, podien aspirar a tenir el títol de Doctor.

Hem recollit els següents:

1772 Manuel Pi i Cots

1774 Isidre Storch i d’Olaran

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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1805 Joaquim Bassachs

1805 Josep Storch i Pla

1813 Joan Casals i Pons

1815 Josep Fornell i Cardona

1815 Maurici Casabosca i Desclau

Cirurgians Llatins

Donem una llista dels Cirurgians Llatins. Tots de dos exàmens

1764 Jaume Desclaus

1775 Josep Fortich i Arisó (De 9 exàmens)

1790 Joan Botell

1793 Josep Saló i Gorgas

1798 Josep Soler i Cosp

1807 Joan Ribot i Ferrer

El fet que en el Berguedà no hi hagués cap població amb un Col·legi Gremial de Cirurgians

fa que no existeixi en aquesta casuística ningú amb 5 exàmens.

METGES FORMATS AL REIAL COL·LEGI

Llicenciats en Medicina

1808 Josep Cabreras i Casals

1822 Josep Saló i Badia

1822 Ignasi Casas Canudes. Batxiller en Arts a Cervera

1829 Joaquim Desumvila Junquet

1829 Ramon Gironella

COL·LEGI DE CIRURGIA DE BARCELONA

Llicenciats en Medicina i Cirurgia

1822 Josep Mª Saló

1830 Jaume Pons i Vila

1833 Josep Pons i Vila

1835 Josep Soler i Massana
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1839 Josep Ricart i Vima

1840 Francesc Molins i Serra

1840 Joan Vigo i Roura

1843 Miquel Molins i Serra

Cirurgians Romancistes de 2 exàmens

1767 Agustí Trasserras

1782 Tomàs Storch

1782 Francesc Storch

1794 Isidre Junquet

1802 Miquel Martí Sananqueda

1804 Ramon Canudes Gasóliva

1806 Antoni Badruna Sagàs

1819 Francesc d’A. Desumvila i Junquet

1821 Josep Ferràs i Escobet

Romancistes d’un examen (Sagnadors)

1778 Francesc Storch i Olaran

1786 Salvador Magret i Planasogas

1787 Joan Dencàs i Comas

1798 Lluís Sala i Solé

1798 Francesc Sarrí i Barrera

1840 Josep Niubó i Roca

1843 Ramon Guixer i Valls

1843 Jaume Camon i Camarassa

D’alguns, finalment ignorem si eren metges o cirurgians. Són :

1795 Josep Sivilla i Pla

1796 Felip Castellar i Salonio

1797 Joan Fuibas i San Salvador

1806 Francesc Junquet

1815 Antoni Guix i Serra ( de Berga )

1829 Joan Desumvila i Junquet  (de Berga)

1854 Joaquim Fàbrega i Cloet

1854 Pere Sala

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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ELS FRACASSOS ESCOLARS AL REAL COLEGIO

El Reial Col·legi de Cirurgia es distingia per la bondat dels seus ensenyaments i

conseqüentment en les exigències a l’hora dels exàmens.

Això tenia com a conseqüència que molts minyons abandonaven els estudis al primer o

al segon any . Tenim els següents

1. Francesc Jumquet  de Berga,  matriculat el 1806 sense altra notícia.

2. Pau Canudes i Marsiñach de Casserres que es va matricular l’any 1801

i, segurament va abandonar el Col·legi abans dels primers exàmens.

3. Llorenç Alsina i Patsi de Casserres del Berguedà, matriculat el 1824,

sense altra notícia.

Altres arribaven a presentar-se al primer examen i no es presentaven al segon any. Tal va

ser el cas de Francesc Bonells i Farguell de Berga l’any 1820 i 1821 o el d’Antoni Guix i

Serra (1814 i 1815) o el de Joan Storch i Subirana de Sant Martí de Montclar (1819 i

1820) o el cas de Roc Molins i Serra de Gósol, l’any 1834 i 1835.

Ignorem el que va passar amb Josep Molins de Gósol, que havia cursat el Batxillerat en

Filosofia i el primer curs de Medicina a Cervera i en ser clausurada aquella Universitat

l’any 1821, es va presentar amb els papers. Ignorem si va continuar.

També desconeixem si es va graduar o no Pere Turruella i Arderiu de Casserres que es va

matricular l’any 1811 i va aprovar els exàmens de 1812, 1813 i 1814. El més probable es

que sortís del Col·legi sagnador.

El més probable és que tots aquests joves abandonessin la idea de ser cirurgians,

encara que en algunes ocasions els estudiants del Reial Col·legi abandonaven el Col·legi

per anar a un altre centre o a cursar medicina.

Donem, a continuació, una llista dels fracassos escolars

1795 Josep Sivilla

1797 Josep Fuibas

1801 Pau Canudes

1806 Francesc Junquet

1815 Antoni Guix i Serra

1820 Joan Storch i Subirana

1821 Francesc Bonells i Farguell

1824 Llorenç Alsina Patsi

1835 Roc Molins i Serra
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ELS QUE VAN SER MILITARS

Dels militars hem de distingir els que van seguir aquesta carrera i els que en temps

d’estudiants eren mobilitzats com a practicants.

D’aquesta darrera mobilitat tenim els casos següents:

· Joan Botell i Fortich. Quan cursava la darrera classe de Cirurgià, va ser

enviat a Ceuta l’any 1790, aleshores cercada pels moros. Si s’havien

portat bé el Rei els concedia “uso de uniforme y fuero militar” a

perpetuïtat.

· Miquel Molins i Serra era de Gósol, es va matricular al Reial Col·legi de

Cirurgia de Barcelona l’any 1834. Es va llicenciar l’any 1843 de Cirurgia

Mèdica i a l’any següent (1844) va ser Doctor. Deuria ingressar de seguida

a Sanitat Militar i es va distingir en el curs de la III guerra carlista en les

següents accions de guerra: Orcain ( 30 d’abril de 1874 ), Monte Miru i

Abynsa ( les dues el 27 de juny de 1874 ), Oteiza ( 11 d’agost de 1874 ) i en

la de Lumbier ( 2 de novembre de 1875).

D’altres militars n’hem parlat a propòsit de l’Isidre Storch i Olaràn i de Josep Storch i al

final ens ocuparem de Josep Soler i Cosp.

Diguem, finalment, que un grup de metges van ser militars perquè van prendre part en

una guerra, per bé que acabada, van retornar a la pràctica civil. Un d’ells va ser Josep

Calveras i Casals, havia nascut a Bagà el 31 de gener de 1781 i es va llicenciar en medicina

l’any 1808. Va ingressar a la Reial Acadèmia de Barcelona com membre numerari el 27 de

maig de 1830. I va ser practicant de l’exèrcit del Rosselló (1793 – 1795) en la guerra contra

la Convenció francesa. Va morir a Barcelona l’any 1849.

ELS DESCONEGUTS

D’ells ignorem la seva graduació. Tan sols sabem “que exercien”. Són:

1. Esteve Campà, de Bagà

2. Manuel Pi i Cots, d’Avià

3. Ramon Salgot i Riber

4. Josep Sivilla i Pla

5. Joan Fuibas San Salvador, tots tres exercint a Berga.

6. Felip Castellar i Salonio, de Fígols Vell

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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LES FAMÍLIES

Dos germans
Francesc i Joan Desumvila i Junquet, de Berga.

Josep i Jaume Pons i Vilà, de Viver.

Eudald (1770) i Francesc (1796) Pedrals probablement germans, de Bagà.

Antoni i Josep Dalmau Pons, de Gósol.

Tres germans
Francesc (1840), Miquel (1843) i Roc (1834) Molins i Serra, de Gósol.

Isidre (1774), Francesc (1778) i Tomàs (1788) Storch i d’Olaran, de Berga.

Pare i fill
Josep Soler i Massana (pare) i Angel Soler i Daniel (fill), de Vilada.

També eren fills de cirurgià els tres germans Storch.

Josep Ricart i Vima era pare de Josep Ricart i Gila, de Casserres.

Esteve Pedrals i Coget era pare de Pere Pedrals i Olivera.

Francesc Dalmau, pare d’Antoni i de Josep Dalmau i Pons, de Gósol.

Donem, ara, uns quants detalls d’aquestes famílies.

Els Storch

Van ser cinc professionals sanitaris registrats per nosaltres que portaven com a primer

cognom el de Storch, nom alemany que significa cigonya, el que fa pensar en un estranger

que recalés a Berga i d’ell en va sortir una nissaga.

Tenim, en primer lloc, els tres germans Storch i d’Olaran (Isidre, Francesc i Tomàs). Tots

eren fills de cirurgià que no ha estat documentat per nosaltres, ni per ningú. El més

probable es que es tractava d’un cirurgià alemany que va venir a Catalunya als voltants

de 1760 i que es va casar amb alguna noia que es deia Olaran.

El més gran – Isidre – es va matricular al Reial Col·legi de Barcelona, el 15 de febrer de

1767. Aquesta data de matrícula és anòmala i suggereix que el cirurgià Storch (pare)

arribés en el mes de febrer a Berga. Al Col·legi se li va dispensar aquesta matriculació

fora de termini. Va fer la carrera de Llatí. Del Col·legi en va sortir Cirurgià Llatí de dos

exàmens el 30 de juny de 1774. Quan cursava tercer o quart any es trobava fora de

Barcelona, perquè en les llistes del Col·legi figurava absent el 30 de setembre de 1770,

segurament en qualitat de practicant en un Regiment. Deuria ingressar a l’Exèrcit perquè

l’any 1783 es troba a l’Havana.



147Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 137-161, ISSN: 0213-0718

El segon germà – Francesc – es va matricular en la mateixa data que l’ Isidre (15 de

febrer de 1767). El dia 3 de maig de 1778 es va rebre de Cirurgià Romancista d’un

examen i al cap de dos anys (25 d’abril de 1780) millorava la seva condició acadèmica

graduant-se de Cirurgià Romancista de dos exàmens.

El tercer era Tomàs, matriculat al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona el 19 de desembre

de 1778, en sortí Romancista de 2 exàmens el 8 de març de 1788.

Notem que tan Francesc com Tomàs van passar molts anys entre la matrícula i la

llicenciatura. 11 anys per sortir Sagnador que era una carrera que durava 3 anys i 10 anys

per fer uns estudis que en duraven 5 anys.

Una explicació plausible podria ser dificultats de tipus econòmic. No sabem les de

Francesc, però sabem que Tomàs era un dels 4 fadrins que treballaven de la botiga que

a Barcelona tenia Francesc Giró.1

Un altre Storch va ser Josep Storch i Pla nascut a Berga l’any 1788. Va obtenir el títol de

Batxiller en Arts a Cervera (1) i es va matricular al RCC de Barcelona l’any 1805 quan tenia 17

anys (2). L’any 1808 – en esclatar la guerra de la Independència – havia aprovat el tercer curs

i va deixar d’anar al Col·legi per incorporar-se a l’Exèrcit patriòtic com practicant de cirurgia.

Va aprovar a Vic la revàlida de Llicenciat en Cirurgia mèdica els dies 23 i 24 de desembre

de 1812, examen aquest darrer, que va tenir-se que suspendre “por un accidente” –

segurament es va tractar de la sospita d’un atac dels francesos – i es va celebrar

definitivament el 4 de gener següent (3).

Acabada la guerra va seguir a l’Exèrcit i els atzars de la vida militar el van portar a

Pamplona, on el 26 d’agost de 1829 es va llicenciar en Medicina. I aquell mateix any va

guanyar per oposició la càtedra de Medicina al Col·legi de Navarra.

El 15 de setembre de 1831 essent catedràtic del RCC de Pamplona es va dirigir al RCC de

Barcelona demanant un subjecte de confiança per a ser nomenat cirurgià titular de

Lerín, plaça dotada amb 6.000 rals anuals (4).

L’any 1846 va guanyar un concurs de trasllat a la Universitat de València, una càtedra de

Clínica General Mèdica.

Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1847, on va servir els

càrrecs de bibliotecari arxiver i secretari de correspondències estrangeres, i al 1851

ocupà la càtedra de Clínica Mèdica de Barcelona (5).

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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En jubilar-se de catedràtic de Barcelona va anar a viure a Madrid on va morir l’any 1880

(6). Va publicar uns quants treballs i algunes traduccions del francès.

El cinquè Storch va ser Joan Storch i Subirana de Sant Martí de Montclar quan als 19

anys es va matricular al Reial Col·legi l’any 1819. Sabem que va superar els exàmens de

1820 i no en sabem res més.

Hi ha finalment un Storch, – Antoni Sastre i Storch de Berga que porta el cognom Storch

en segon terme. Va sortir del Real Col·legi de Cirurgia –ja convertit en Facultat de Medicina

l’any 1844– amb la graduació de Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Els Pedrals

El major nombre de Pedrals els tenim a Bagà. Són el pare i fill Eudald i Francesc Pedrals,

graduats de Medicina, a Cervera el primer l’any 1770 i a Osca el segon l’any 1796.

Contemporani d’aquests dos va ser Esteve Pedrals i Coget, graduat de Medicina a Osca

el 1777. Es va casar amb Rita Oliveras, de La Garriga, i allà se’n va anar a fer de metge.

Van tenir un fill (Pere) que va ser – com el pare – metge de La Garriga.

A Vilada tenim pare i fill

Josep Soler i Massana (matriculat el 1835) va exercir de metge a Vilada. El seu fill –

Àngel Soler i Daniel – va exercir també a Vilada. Havia nascut a el Bruc el 18 de febrer de

1891. Va instal·lar un petit sanatori a Vilada per tuberculosos. I va tenir una activitat

social notable. Fou un dels fundadors del Sindicat de Metges de Catalunya i de la Mutual

Mèdica i creà l’obra d’Ajuda al Metge Pobre. Morí a Barcelona.

Els Molins

Un primer Molins va ser Josep Molins de Gósol, graduat en Medicina a Cervera l’any 1795,

i segueixen els tres germans Francesc, Roc i Miquel Molins i Serra, també de Gósol.

Francesc va néixer l’any 1810. Es va matricular al Reial Col·legi  de Cirurgia el 1832 amb

un títol de Batxiller en Arts de Cervera i amb un certificat d’haver aprovat el primer curs de

Medicina a aquella Universitat. L’any 1840 sortia del Col·legi amb el títol de Llicenciat en

Medicina i Cirurgia.
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El Roc, nascut el 1813, es va matricular l’any 1834 i va aprovar els exàmens de primer

curs i va desaparèixer.

Finalment, Miguel, nascut el 1815, es va matricular – com el seu germà Roc – l’any 1834

i sortí del Col·legi l’any 1834 com Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Sabem que va seguir

la carrera militar de la qual en donem un breu resum apart, quan ens ocupem dels

militars.

Altres pare i fill foren:

Els Ricart

Josep Ricart i Vima, de Casserres de Berguedà, es va llicenciar en Medicina a Barcelona

al Reial Col·legi l’any 1839. Va ser un dels pares de la Homeopatia. Col·laborador a la

revista “Doctrina homeopática”. Va exercir a Barcelona.

El seu fill Josep Ricart i Gila (1847-1920), també va exercir a Barcelona.

Els Dalmau i Pons

Els Dalmau i Pons, fills de Francesc Dalmau, eren dos germans de Gósol. El més gran,

Antoni, havia nascut el 20 d’octubre de 1754. Va estudiar a Cervera on es graduà

Batxiller en Medicina l’any 1780 i es va revalidar l’any següent. El petit – Josep – es va

matricular al Reial Col·legi de Cirurgia l’any 1778 i l’any 1783 en sortia Cirurgià Romancista

d’ un examen.

ELS QUE ES QUEDAVEN AL SEU POBLE I ELS QUE N’EMIGRAVEN

Era corrent que un jove d’un poble, s’establís a casa seva quan aconseguia graduar-se.

Però no sempre les coses anaven així.

Hem recollit una llista de 15 persones que van deixar el seu poble del Berguedà per anar

a altres indrets i 3 que vingueren al Berguedà d’altres contrades.

NOM LLOC NAIXEMENT EXERCÍ
Esteve Campà Bagà Folgueroles

Esteve Pedrals i Coget Bagà La Garriga

Josep Calveras i Casals Bagà Barcelona

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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Cristofol Sastre Berga Cervera

Joan Claris Berga Esparreguera i Solsona

Isidre Storch Berga L’Havana

Josep Ricart Vima Casserres Barcelona

Ramon Gironella Gironella Barcelona

Miquel Molins Serra Gósol (militar)

Antoni Cardona Gurb Bagà

Francesc Oliver Guardiola Cervera (càtedra)

Josep Soler i Cosp Pobla de Lillet (militar)

Antoni Badruna Sagàs Borredà Calella

Joan Tubau Borredà Manresa

Manuel Bonelles Olost de Lluçanès Borredà

Raimon Salgot i Riber Centelles Berga

Francesc Llobet Artés Avià

Josep Soler i Massana El Bruc Vilada

Aquesta desproporció és perfectament lògica si tenim en compte que el Berguedà, com

tota comarca de muntanya, era pobra.

Al segle XVIII Catalunya va viure el redreçament econòmic. Una de les seves

característiques va ser la població de muntanya que es va desplaçar a Barcelona i a la

costa, cercant les noves fàbriques de la segona meitat del segle XVIII i tot el segle XIX.

L’exemple del que diem és el cas d’Antoni Badruna de Borredà, que es va anar a establir

a Calella.

Per cert que es va veure en una enutjosa aventura quan els francesos, l’any 1814 s’anaven

retirant de Catalunya, s’emportaven els més rics de cada poble i n’exigien un rescat. En

ocupar Calella, s’emportaren a Badruna, i el tenien pres a Girona. A mesura que anaven

cobrant el rescat deixaven anar els ostatges. El pobre Badruna va ser el darrer ostatge

que va retornar a Calella.
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DOS ANNEXES

(1) La guerra de la Independència

Gran part dels joves matriculats al R. Col·legi van optar per abandonar-lo i unir-se a les

moltes partides o a l’Exèrcit quan lluitaven contra els francesos.

Acabada la guerra, molts es van presentar a examen. Una gran benevolència va ser la

característica d’aquells exàmens. Per exemple, es contaven els anys passats a l’Exèrcit

com si haguessin estat cursats al Col·legi.

Tal Maurici Casabosca i Desclau de Berga que va aprovar la revàlida de Llicenciat en

Cirurgia mèdica el dia 10 de maig de 1815. En la seva fitxa figura: “años de estudio: 3 de

Colegio y 3 de Ejército”.

Molt semblant és el cas de Josep Fornell i Cardona, matriculat l’any 1805 que va aprovar

la Llicenciatura en Cirurgia mèdica el 26 i 29 de maig de 1815 amb la nota: “años de

estudio: 3 de colegio y 3 de Ejército”.

El tercer cas correspon a Josep Ferrés i Escobet de Berga que diu: “ años de estudio: 3

de colegio y 2 de prácticas antes de 1814”.

El cas de Francesc d’A. Desumvila i Junquet de Berga és demostratiu de la normalització

dels estudiants a partir de 1814, any en que es va matricular al Reial Col·legi de Barcelona.

Va cursar els 5 anys preceptius i es va revalidar de Cirurgià Romancista el dia 7 i l’11 de

juny de 1819. A l’expedient trobem: “años de estudio: los de ordenanza”.

De sis catedràtics que tenia el Reial Col·legi, 3 el van abandonar per unir-se als patriotes,

mentre que els altres 3 van romandre a Barcelona.

Els catedràtics que lluitaven contra els invasors van examinar un bon nombre d’alumnes

que servien l’exèrcit.

Del Berguedà foren els següents:

Joan Casals i Pons s’havia matriculat al Col·legi l’any 1805, i hi va cursar els tres primers

anys. En plena guerra ( el dia 4 i 5 de febrer de 1813) demanà examinar-se de revàlida de

Llicenciat en Cirurgia Mèdica. L’examen pràctic el va fer sobre un malalt de l’hospital de

Vic.

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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(2) Josep Soler i Cosp

Natural de la Pobla de Lillet ( 19 d’octubre de 1773 ). Fill d’un cirurgià llatí –Josep Soler–

va fer els estudis primaris a Puigcerdà (1).

L’any 1791 ingressà al RCC, i obtingué el Batxillerat de Llatinitat. Lògica i Física el 27 de

setembre de 1792 a Cervera. Superà els exàmens de cada curs amb la qualificació de

“sobresaliente” i es va rebre de Cirurgià Llatí de dos exàmens el 26 de juny de 1798 (2).

Mentre estudiava va treballar als hospitals militars instal·lats a Barcelona amb motiu de

la guerra contra la Convenció francesa. Acabada aquesta guerra i quan cursava el darrer

any va ser nomenat Practicant de Cirurgia del tercer batalló del Regiment de Guàrdies

walones i –més tard– l’any 1799 en va devenir cirurgià major (1).

Precisament els mèrits contrets assistint ferits i malalts als hospitals militars de Barcelona

durant la guerra (1793 – 1795) el feu demanar –i li van concedir– ser examinat per

l’antiga Ordinança el 19 de novembre de 1796 (3).

El 29 d’octubre de 1801 obtingué el Doctorat en Cirurgia Mèdica (4) sense exàmens –però

amb pagament de drets– pel seu historial militar (en aquella data era cirurgià del Regiment

de Borbón) (5,6).

Va estar un temps a Mallorca amb el Regiment de les Guàrdies walones atenent malalts

en un hospital militar provisional a Artà i va fer estudis de Medicina a Ciutat de Mallorca

(1).

El 17 d’octubre de 1804 va guanyar per oposició la plaça de Dissector Anatòmic del Reial

Col·legi de Cirurgia de la Puríssima Concepció de Burgos (1).

Iniciat el curs 1807–1808 Soler va demanar llicència per a deixar Burgos i passar a

Cervera “su patria” per a refer la seva salut, gràcia que li va estar concedida el 5 de

novembre de 1807.

Retornà a l’Exèrcit el 2 de novembre de 1808 i prengué una part molt activa en la guerra

de la Independència. L’any 1810 va intervenir en el rescat del metge Vicenç Fages i del

practicant de Cirurgia Cristòfol Bergadà que havien estat fets presoners pels francesos

a Cervera. El 1811 va servir al castell de San Ferran de Figueres i el 1813 era a l’hospital

de Manresa (1).

Acabada que fou la guerra va demanar ser reincorporat al RCC de Burgos però encara

que se li concedí aquesta petició, el 8 de juny de 1815 –per defunció de Ramon Vidal– (7)
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va ser nomenat catedràtic supernumerari d’Anatomia del RCC de Barcelona de la que va

prendre possessió el 14 de juny d’aquell any (8). El 18 de desembre d’aquell mateix any

va ser promogut a catedràtic numerari encarregat de l’Anatomia (9). L’any 1818 va

pronunciar, el 1er d’octubre, la lliçó inaugural.

Josep Soler i Cosp va ser un dels catedràtics que no van ser separats amb motiu de la

disposició general l’any 1824. Això va fer que s’acumulés sobre Soler una gran quantitat

de feina, ja que havia d’explicar algunes de les assignatures dels professors expulsats.

Ell venia professant des de 1816 la Medicina Legal però a finals del curs 1823–1824 (27

de març) es veié  obligat a explicar Afectes externs, Fisiologia, Patologia general i

Embenats. Per si fos poc se li encomanà la tasca de la Secretaria fins que retornés el Dr.

Frau, que era a Mallorca (10).

Aquesta situació anòmala es va apedaçar a base del nomenament d’uns professors

provisionals i es va solucionar definitivament el 13 de setembre de 1825 quan es va

signar a Madrid l’ordre de reposició de San German, Mayner, Foix i Ribot.

De totes maneres Soler va estar sotmès a un expedient de “purificació”, tramès a Madrid

el 26 de gener de 1825, del que en va sortir favorablement qualificat el mateix any 1825

(1).

Va ingressar a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona l’any 1831 (11). L’any 1838

no va poder pronunciar el preceptiu treball inaugural de curs a causa d’una indisposició

imprevista (11). En canvi sí que va pronunciar la conferència inaugural del RCC l’any

1840 (1). Sembla que – cosa estranya en aquell temps – vivia separat de la seva muller.

El 7 d’agost de 1835 se li va denegar la petició de que els drets de vídua que en un futur

podessin correspondre a la seva esposa, passessin a la seva germana –Dª Ventura– i a

la seva neta, Dª Francesca Soler i Gallissà (12,13).

Autor de les memòries: “Sobre una memoria publicada por Mr. Monfalcón” (9 d’abril de

1818); “Lo que el vulgo llama impropiamente muertes repentinas” (11 de novembre de

1819); “Indicios de apoplegía por reflexión sanguínea” (18 de maig de 1820); “Memoria

sobre las excrecencias en la parte superior del esófago” (15 de març de 1821); “Influjo

del hábito sobre el cuerpo humano” (2 de desembre de 1824); “ Esteatoma” (9 de febrer

de 1826); “Hernia estrangulada formando un ano anormal curada por sí misma” (7 de

novembre de 1833), de les quals sembla ésser que no se’n conserva cap (1).

Va morir a Barcelona el 12 de desembre de 1841 (14).

Metges i cirurgians del Berguedà durant els segles XVIII i XIX
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(1) Pere Virgili estava convençut que molts joves intel·ligents no podien cursar estudis

per falta de mitjans. Ell no tenia diner per a beques, però va idear col·locar estudiants

pobres en les botigues de cirurgia de Barcelona, amb l’obligació que el treball no interferís

en les hores de classe.

Josep M. Massons i Esplugas
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METGES I CIRURGIANS DE LA CONCA ALTA DEL LLOBREGAT ENTRE
1831 I 1835, SEGONS EL REGISTRE DE L’ACADÈMIA DE MEDICINA

(partits mèdics de Berga, Solsona i Cardona)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Relació comentada dels sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen en els
partits de la zona de l’Alt Llobregat (Berga, Solsona, Cardona), a partir de les dades que
consten en els lligalls de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, referits
als anys entre 1831 i 1835. Dades sobre el tipus de titulació, Universitat o Col·legi que
atorga el títol, circumstàncies personals i familiars i  i sobre el grau de cobertura sanitària
de les poblacions.

Paraules clau: Berga, Solsona, Cardona, metges segle XIX.

RESUMEN: Relación comentada de los sanitarios (médicos y cirujanos) que ejercen
en los partidos del Alto Llobregat (Berga, Solsona, Cardona), a partir de los datos que
constan en los legajos del archivo de la Real Academia de Medicina de Cataluña, refe-
rentes a los años comprendidos entre 1831 y 1835.  Datos sobre el tipo de titulación,
Universidad o Colegio que otorga el título, circunstancias personales y familiares, y
sobre el grado de cobertura sanitaria de las poblaciones.

Palabras clave: Berga, Solsona, Cardona, médicos siglo XIX

*

INTRODUCCIÓ

L’evolució de la nostra medicina, tant en el nivell de qualitat científica, com de formació,
i d’exercici professional, va patir un sotrac molt fort,  com a conseqüència dels canvis
deguts a la guerra del francès, i de la desgràcia que va ser el regnat de Ferran VII.  El nivell
del país, de la postguerra de 1808-14, afegit al del regnat de 1814-1833, i encara les
guerres civils posteriors, va escapçar el que estava creixent en el temps de la Il·lustració,
i no ens vam començar a refer fins molts anys més tard. Hi ha pràcticament dues o tres
generacions “perdudes”, en tot aquest tripijoc dels interessos de la política i els grups
socials dominants. Aquest és el sentit més visible,  és una època de baixada. També hi
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ha canvis en l’altre sentit, però aquests són petits, més aviat transitoris, i sovint acabaven
en el costat dels qui perdien.  Les Acadèmies de Medicina  també es van veure afectades
per aquesta recessió, per dir-ho en termes suaus.

L’Acadèmia de Barcelona va ser fundada el 1770, va tenir el títol de Reial el 1785, poc
després va començar a establir alguns premis, i anava integrant els metges més importants
de la societat catalana, és a dir aleshores barcelonina, perquè les distàncies eren
significatives en hores de viatge, entre les diferents poblacions de Catalunya.  Hi havia,
a més dels metges, i a part, els cirurgians, aplegats al voltant del Reial Col·legi de Cirurgia,
que era un entitat amb un bon prestigi local, creada el 1760. Les relacions entre metges
i cirurgians no eren pas sempre bones, no tant per interès científic, sinó professional, és
a dir gremial.

La guerra del francès va afectar greument les dues institucions, Acadèmia i Col·legi. Hi
hagué divisions internes, baralles entre els seus integrants, destitucions i readmissions
entre els professors. Quan s’acabà el Trienni Liberal (1820-1823), amb la nova ocupació
del país per l’exèrcit francès, aquesta vegada demanat pel propi rei i les forces més
conservadores, hi hagué una nova repressió,   amb més exilis i tancament d’institucions.
Així l’any 1824 es van suprimir totes les Acadèmies del país.  El 1828 va recomençar una
mica encara “no oficialment” la seva feina i el 1830-31 hi hagué una nova reglamentació.

Fins aleshores les Acadèmies havien estat independents les unes de les altres. El nou
Reglament va reconèixer una sola Acadèmia central, la de Madrid, que era Nacional, i les
altres eren de “distrito”, quedaven doncs supeditades a la de Madrid. Aquesta situació
ha persistit de fet, si més no en el paper, fins a la creació de l’estat de les autonomies,
és a dir durant un segle i mig. Ara les Acadèmies estan transferides a les respectives
autonomies,  i ja no tenen cap dependència amb l’Acadèmia de Medicina de Madrid, que
conserva el seu títol històric de “nacional”.  Aquesta situació encara avui crea tensions,
que no és ara el moment de tractar.

Quan es van reprendre les Acadèmies el 1830, se’ls van donar una sèrie de funcions,
molt més extenses de les que tenen ara. Una d’elles i és la que ens interessa en aquest
treball, és la d’actuar com a organismes més o menys reguladors de l’exercici de la
professió, una tasca que avui pertoca, bastant modificada,  als Col·legis de Metges, que
en tot cas no es van crear fins just a les acaballes del segle XIX. Així, durat dues terceres
parts del segle XIX, l’Acadèmia de Medicina de Barcelona va tenir cura de molts aspectes
de l’organització professional dels metges i cirurgians de Catalunya. Cal dir que la
diferència entre metges i cirurgians s’havia anat reduint i a partir de 1843, amb la que
se’n havia dit facultat reunida van tenir una formació única, amb la supressió dels Col·legis
de Cirurgia i la integració en les facultats de medicina.
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Potser s’ha de fer alguna matització sobre la intenció d’aquests llistats. En part demostraven
una estructuració en el control de les professions sanitàries, que en el temps que passava
devia ser bastant necessari. Pensem si més no en el grau d’intrusisme que hi havia, o de
persones que exercien sense estudis ni titulació. Però a més s’hi traspua una finalitat de
control econòmic: al darrera de tota la informació vindrà l’aplicació d’impostos. Per això
probablement la informació no sigui el tot completa. Aquestes són les dades que tenim, i ens
proporcionen com a mínim del nom dels sanitaris, el que és ben útil des del punt de vista de
confegir el Diccionari Biogràfic, que és una de les nostres tasques.  Són doncs “dades mínimes”,
altres devien passar desapercebuts, o no tenien ganes de donar una informació que en
principi servia de poc a qui la donava, i en tot cas li podia tenir algun efecte negatiu.

ELS PARTITS MÈDICS

L’organització sanitària estava dividida en “partits mèdics”, no sempre exactament els
mateixos segons diferents llistats, però amb poques diferències. Al front de cada partit hi
havia un “subdelegat”, que era nomenat per l’Acadèmia i que, a efectes pràctics,  actuava
com a representant de l’organisme sanitari central. En una nota de l’arxiu de l’Acadèmia,
datada el 13 d’abril de 1831, hi ha un llistat d’aquests partits (6 per a la ciutat de Barcelona
i altres 43 per les poblacions de Catalunya, en la que hi consten també el nom dels
sotsdelegats. Cal dir que alguna vegada n’hi havia dos, un per medicina i un per cirurgia.

Després hi ha, entre el 1831 i 1835, llistat de metges i cirurgians, que estan fets pels sots-
delegats, i que informen del personal sanitari que hi havia. La relació és molt llarga, i aquí
presentem, en annex, els sanitaris referits a les comarques de la Catalunya central.  Cal dir
que aquest concepte de “Catalunya central” l’adaptem de la divisió del mapa sanitari
actual de Catalunya, amb el que treballa la Conselleria de Salut, sense que en aquest
treball li vulguem donar cap altra significació, perquè no és aquest el lloc de fer polèmica.

Mantenim el títol però, atès que el camp és molt llarg i dóna per a més d’una comunicació
hi integrem, de fet només els partit mèdics que estan en la conca alta del Llobregat. Són
els següents, per ordre alfabètic: Berga, Cardona, Manresa, Moià i Solsona. Deixem per
fora el baix Llobregat, amb el que hi pugui anar de la comarca del Vallès (p.e. la riera de
Rubí). Amb això veiem que no és sempre fàcil posar límits.

El partit de Solsona

Cal dir que un partit sanitari, i més en les circumstàncies de 1835, anys d’inici de la primera
guerra carlina, no coincideix pas exactament amb les divisions actuals. Per exemple Torà
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pertany al bisbat de Solsona, però és de la comarca de la Segarra i el partit judicial de Cervera.
Sanaüja també és de la Segarra, però del partit judicial de Solsona; i Oliana és també d’aquest
partit, però de la comarca de l’Alt Urgell. Ho remarquem, però això no té que veure amb els
sanitaris del finals del primer terç del segle XIX; que és el que estudiem ara.
És potser el que està més ben documentat pel que fa a informació sobre  la distribució
de l’assistència entre els diferents pobles del partit. En el document hi ha descrits 27
sanitaris, que estan referits a deu poblacions, de les quals en quatre hi ha cinc sanitaris
exercint: Torà, Sanaüja,  Sant Llorenç de Morunys i  Solsona;  3 a Oliana i 1 a cadascun
dels següents: Castellfollit del Boix, Pinós, Castelló i Busa,  i Biosca.

La població: Cal  considerar aquestes dades fent una referència a la població de l’època,
si més no entre els pobles amb més grau d’assistència sanitària. Amb dades de la Gran
Enciclopèdia Catalana, veiem que la població era:

CIUTAT POBLACIÓ 1787 ID. 1860 SANITARIS

Solsona 2.751 2.480 5
Sanaüja 1.301 1.363 5
Sant Llorenç 929 1.177 5
Torà de R. 810 1.054 5
Oliana 569 1.130 3

Amb aquestes dades no ens queda, si més no ara, prou clara la diferència entre la
distribució dels metges i cirurgians.

Titulacions. Pel que fa a les titulacions hi ha 2 doctors en medicina;  19 llicenciats, dels
quals sembla que 7 ho són només en medicina i 12 en cirurgia mèdica. A més hi ha 5
cirurgians i 2 sagnadors.

Els dos doctors en medicina ho són per la universitat de Cervera i cadascun exerceix en el
seu mateix poble de naixement.  El més antic és Josep Cluet, doctor per Cervera l’any 1778,
i que exercí a Oliana. Quan es fa aquest document, el 1835, ja consta que havia mort.
L’altre és Francesc Rovira (en altre lloc sembla que posa Robiró), doctorat el 1820.

Dels cinc de Torà (Bisbat de Solsona, però comarca de la Segarra), hi havia tres metges
i tres cirurgians. Els metges eren llicenciats pel R. Col·legi de Cirurgia de Barcelona els
anys 1819, 1829 i 1833. Hi havia dos cirurgians antics, un del 1792, i un sagnador de
1808. A més en el mateix lligall, però en document posterior, s’esmenta un cirurgià
graduat a Barcelona el 1841.
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Dels cinc de sant Llorenç cal dir que dos d’ells eren graduats al R. Col. de Cirurgia de
Barcelona els any 1790 i 1793, per tant ja portaven més de quaranta anys en la professió,
i només un era graduat recent el 1834, també provinent del R. Col·legi de Cirurgia.
Dels cinc de Sanaüja, hi ha un doctor en medicina per la universitat de Cervera, el 1820,
tres metges i un cirurgià.

A Solsona, cap del partit, hi ha cinc sanitaris exercint:  dos metges llicenciats a la universitat
de Cervera, els 1798 i 1810, és a dir sense formació quirúrgica. Els altres tres provenen
del Col·legi de Cirurgia, per tant la titulació és doble, en els anys 1815, 1816 i 1830.

A Oliana hi ha tres metges, un doctor per la universitat de Cervera, el 1778, i que s’ha dit que
constava ja com a difunt; un llicenciat a Osca el 1803 i un del Col·legi de Cirurgia, el 1815.

També hi ha dades sobre la situació familiar, encara que no en tots  els casos. Aquest
grup del partit de Solsona, hi ha dades només en deu casos. Hi ha 6 casats amb fills, 2
casats sense fills i 2 vidus amb filla, i en els altres 18 no s’esmenten aquestes dades.

El partit de Berga

En el partit de Berga s’esmenten divuit sanitaris, que estan distribuïts així: 5 a Berga, 4
a Casserres, 2 a Vallcebre, Bagà i La Pobla de Lillet, i 1 Gòsol, Borredà i Montclar.

Titulacions: D’ells 4 són doctors; 5 són llicenciats en medicina i cirurgia; 4 són metges,
i 5 són cirurgians.

Dels quatre doctors, dos ho són per la universitat de Cervera, i altres dos a la subdelegació
de Barcelona i de Tarragona.  El més  antic és el doctor Josep Sastre, que és el subdelegat.
Es doctorà a Cervera el maig de 1778 i exercí a Berga. El trobem registrat en el partit de
Berga el 1835, quan ja tenia 79 anys. Consta com a vidu amb dues filles.  Hi ha un altre
doctor per la universitat de Cervera l’any 1795, Josep Molins, que exercia a Gósol. El
1835 tenia 8 anys. HI ha un doctor a la subdelegació de Tarragona, l ‘any 1811, (és a dir
en plena guerra del francès)  i l’altre a la subdelegació de Barcelona, l’any 1825. Tots
consten com a Doctors en Medicina, i no hi ha referència a la cirurgia.

Dels nou llicenciats, cinc ho són per Barcelona (Reial Col·legi), tres per Cervera i un per
Saragossa. El de Saragossa (Jaume Niubó), ho fou l’any 1827 i exercia a Casserres. Els
tres de Cervera són Tomàs Casas, llicenciat el 1790 i que exercí a Casserres; Pau
Cantallops, el 1793, exercint a Vallcebre, i Cosme Lapeyra, el 1811, exercint a Borredà.
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Dels cirurgians, dos consten com a cirurgians sense més, dos són romancistes i un
sagnador. Els dos primers exercien a Berga, els romancistes, un Casserres i un a Bagà,
i el sagnador a Montclar.

Població i distribució de sanitaris. S’observen diferències importants entre la xifra de
població i el nombre de sanitaris registrats. També ho hem vist en el cas de Solsona.
D’una banda les referències de població  no són exactament pels anys que ara s’estudien
(1835), sinó bastant allunyades, tot i que es podria fer una interpolació entre les dues
dates, que podria ser acceptable. D’altra banda tampoc ens podem fiar de l’exactitud
del cens aportat per l’Acadèmia, que són dades que li arriben des del propi partit,
subministrades per tant pels afectats o els seus representants, i que poden estar
distorsionades, per raons que comentarem.

CIUTAT POBLACIÓ 1787 ID. 1860 SANITARIS
Berga 3.259 5.065 5
Casserres 378 1.282 4
Bagà 1.195 1.051 2
La Pobla de Lillet. 1.326 2.350 2
Vallcebre 136 1.003 2

El partit de Cardona

En el partit de Cardona només hi ha registrats  deu  sanitaris, i les dades són relativament
escasses. En la documentació de l’Acadèmia només consta, a més dels noms, el títol i la
data, i dades familiars en la majoria. En canvi no hi ha indicació del poble on exerceixen, el
que ens priva, amb aquestes dades de saber quina extensió tenia aquest partit mèdic.

Hi ha dos amb el grau de doctor. El més antic, Ramon Puig,  és del 1807, doctorat a
Cervera. L’altre, Joan Torrents,  és doctor en cirurgia mèdica, des del 1819. Hi ha també
quatre metges, (llicenciats en medicina), tots ells entre 1828 i 1833. Els metges i cirurgians,
que consti, són dos:  un llicenciat en cirurgia mèdica, del 1822, i un que consta com a
metge i cirurgià. I finalment hi ha dos cirurgians.

Les dades sobre població van dels 2.512 habitants el 1787 fins els 4.461 del cens de
1860.

Hi ha dades sobre la situació familiar de 8 dels titulats: cinc són casats amb fills i tres
són solters. En dos no hi ha dades.
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ANNEXOS. RELACIÓ DELS FACULTATIUS:

PARTIT DE BERGA (RAMC, 1835, 17/201,202)

“Nombre de los facultativos existentes en la Subdelegación de Berga”

SASTRE, Josep
Doctor en Medicina, per la Universitat de Cervera, el maig de 1778. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 79 anys, i era vidu amb dues filles casades i
sis néts. (RAMC, 1835, 17/201,202)

FÀBREGA,  Joaquim
Doctor en Medicina, a la Subdelegació de Tarragona, el 8 de gener de 1811. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 51 anys, i era solter (RAMC, 1835, 17/201,202)

SALA, Pere Màrtir
Doctor en Medicina, a la Subdelegació de Barcelona, el 29 de gener de 1825. Exercici a Berga.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 42 anys, i era casat  amb tres fills (RAMC, 1835,
17/201,202)

DESUMBILA i PERICOT, Francesc
Cirurgià, pel RC de Barcelona el 25 de maig de 1782. Exercici a Berga. Registrat en el partit de Berga
l’any 1835, quan tenia 79 anys, i era casat amb, dues filles casades. (RAMC, 1835, 17/201,202)

JUNQUET i ESTORCH, Isidre
Cirurgià, pel RC de Barcelona, l’1 de febrer de 1794. Exercici a Berga. Registrat en el parti t de Berga l’any
1835, quan tenia 56 anys, i era casat, amb una filla (RAMC, 1835, 17/201,202)

MOLINS, Josep
Doctor en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 21 de desembre de 1795. Exercici a Gòsol.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 68 anys, i era casat, amb dos fills (RAMC, 1835,
17/201,202)

LAPEYRA, Cosme
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 27 de febrer de 1811. Exercici a Borredà.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 46 anys, i era casat, amb un fill  (RAMC, 1835,
17/201,202)

CANTALLOPS, Pau
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, el 23 de març de 1793. Exercici a Vallcebre.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 69 anys, i era vidu amb un fill. (RAMC, 1835,
17/201,202)
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CANTALLOPS, Mariano
Llicenciat en Medicina, pel RC de Cirurgia de Barcelona, el 16 d’abril de 1830. Exercici a Vallcebre.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 33 anys, i era solter. (RAMC, 1835, 17/201,202)

ROTLLAN, Francesc
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de B, el 7 de desembre de 1820. Exercici a Bagà. Registrat en
el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 36 anys i era casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)

CASAS, Thomàs
Llicenciat en Medicina, per la Universitat de Cervera, 4 de novembre de 1790. Exercici a Casserres.
Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 67 anys, i era casat, amb tres fills i néts.
(RAMC, 1835, 17/201,202)

CASAS, Ignasi
Llicenciat en Medicina, per R.C. de C. de B, el 29 de juny de 1822,  Exercici a Casserres. Registrat
en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 38 anys, i era casat, amb tres fills. (RAMC, 1835, 17/
201,202)

NIUBÓ, Jaÿme
Llicenciat en Medicina, a Zaragoza, títol 6 d’agost de 1827. Exercici a Casserres. Registrat en el partit
de Berga l’any 1835, quan tenia 37 anys i era casat, amb tres fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)

FRANCÀS, Albert
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de Barcelona. Exercici a la Pobla de Lillet. Registrat en el partit
de Berga l’any 1835, quan tenia 33 anys, i era casat, amb un fill. (RAMC, 1835, 17/201,202)

FERRER, Vicenç
Llicenciat en Medicina, pel RC de C de Barcelona, títol el 30 de juny de 1829. Exercici a la Pobla de
Lillet. Registrat en el partit de Berga l’any 1835, quan tenia 32 anys, i era solter. (RAMC, 1835, 17/
201,202)

CANUDAS, Raÿmundo
Cirurgià romancista. Títol, 27 de desembre de 1804. Exercici a Casserres.  Registrat en el partit de
Berga l’any 1835, quan tenia 40 anys i era casat, amb quatre fills. (RAMC, 1835, 17/201,202)

BAROY, Josep
Cirurgià romancista, del RC de C de Barcelona . Exercici a Bagà. Registrat en el partit de Berga l’any
1835, quan tenia 53 anys, i era vidu. (RAMC, 1835, 17/201,202)

CAMPO, Rafel
Cirurgià sagnador, del RC de C. de Barcelona, títol 30 d’abril de 1829. Exercici a Montclar. Registrat
al partit de Berga l’any 1835, quan tenia 34 anys i era solter. (RAMC, 1835, 17/201,202)
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PARTIT DE SOLSONA. 1835 (RAMC, 1835, 17/201, 202)

En el lligall hi ha quatre documents que es complementen en gran part  (RAMC, 1835, 17/201, 202)

BAJONA, Joan Lluís
Graduat de Cirurgia al RC de Barcelona. Títol 11 de maig de 1790. Natural de Sant Llorenç de
Morunys. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC,
1835, 17/201.202)

CANALS, Agustí
Metge,  Revalidat a la subdelegació de Barcelona el 20 de setembre de 1817. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835. Va exercir  a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC, 1835, 17/201.202)

RELAT i TORRECAVOTA, Joseph
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, examinat el 22 de setembre de 1834.  Natural d’Avinyó.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys. (RAMC, 1835, 17/
201.202)

LLOHIS, Joan
Cirurgià, graduat al RC de C de Barcelona, l’11 de maig de 1793. Registrat en el partit de Solsona
l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys.  (RAMC, 1835, 17/201.202)

PONS, Joseph
Llicenciat en medicina a Barcelona el 17 de novembre de 1816 (ó 1826). Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Sant Llorenç de Morunys.  (RAMC, 1835, 17/201.202)

CAPDEVILA i CABALLOL, Josep
Metge,  Llicenciat en Cirurgia Mèdica. Títol, 11 d’agost de 1815. Natural d’Oliana. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Oliana. (RAMC, 1835, 17/201.202)

CLUET, Josep
Doctor en medicina per la Universitat de Cervera el novembre de 1778.  Natural d’Oliana. Registrat
en el partit de Solsona l’any 1835, quan ja havia mort. Exercí a Oliana. (RAMC, 1835, 17/201.202)

MARTÍ, Lluhís
Metge,  Llicenciat en Medicina  Osca. Títol, 11 de maig de 1803. Natural de Calaf. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Oliana, casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

LLOHIS i LLUBET, Joan  (sic la signatura)(també Lluhís i Llovet)
Metge i Cirurgià,  Llicenciat al RC de C de Barcelona el 14 de desembre de 1830. Natural de Sant
Llorenç de Morunys. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona, casat, amb
fills.  (RAMC, 1835, 17/201.202)
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PLA i CASTELLNOU, Ramon
Llicenciat en Cirurgia Mèdica al RC de C de Barcelona., el 15 de febrer de 1816. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Casat sense fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

SANMIQUEL, Joan
Metge,  Llicenciat a la universitat de Cervera, el 22 d’agost de 1810. Natural d’Olius. Registrat en el
partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Vidu amb fills. El 1842 consta exercint a Lladurs.
(RAMC, 1835, 17/201.202)

PERERA i GALLART, Francesc
Llicenciat en Cirurgia Mèdica  al RC de C de Barcelona, el 2 de març de 1815, títol 4 d’abril de 1815
Natural de Barcelona. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona, casat amb
fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

SERRA, Joan
Llicenciat en medicina a la universitat de Cervera el 14 de març de 1798. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Solsona. Subdelegat.  (RAMC, 1835, 17/201.202)

COY i FIGUERA, Felip
Metge. Natural de Balaguer.  Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Castellfollit.
Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

ROVIRA, Francesc (en altre lloc, Rubiró)
Doctor en medicina per la Universitat de Cervera, el 3 de juliol de 1820. Natural de Sanahuja.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Sanahuja. Vidu amb fills.  (RAMC, 1835, 17/
201.202)

VILELLA, Francesc
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona el juliol de 1805. Natural Sanahuja. Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Sanahuja. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

SANPONS, Josep
Llicenciat en medicina pel RC de C. de Barcelona, el 23 de juliol de 1800.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)

FONT, Joseph
Metge, examinat a Barcelona el 23 d’agost de 1816. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835,
exercint  a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)

RIBA i NADAL, Joseph (també Riva)
Cirurgià, examinat a Barcelona el 20 de maig de 1818. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835,
exercint  a Sanahuja. (RAMC, 1835, 17/201.202)
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SALA i CODINA, Joseph (també diu Cudina)
Cirurgià sagnador, amb títol el 12 de novembre de 1828. Natural de Solleny (¿). Registrat en el partit
de Solsona l’any 1835, exercint  a Viosca (sic). (RAMC, 1835, 17/201.202)

SOLER i PIQUET, Gil
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, títol  el 23 de juny de 1829. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 17/201.202)

MIRALLES, Ramon
Metge,  Llicenciat al RC de C de Barcelona, examinat el 15 d’abril de 1819, títol  18 de juny de 1819.
Natural de Cardona. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. Casat, amb fills.
(RAMC, 1835, 17/201.202)

TRESCENS, Rafael
Cirurgià, graduat el 30 d’abril de 1792. Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà.
(RAMC, 1835, 17/201.202)

VILAGUT, Mariano
Cirurgià sagnador, graduat al RC de C de Barcelona el 26 de gener de 1808. Registrat en el partit de
Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. (RAMC, 1835, 17/201.202)

PUIG, Antoni
Graduat en medicina en el RC de C de Barcelona el 21 de setembre de 1833.
Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Torà. (RAMC, 1835, 17/201.202)

COY, Lluís
Graduat com a Cirurgià de 3ª classe al RC de C de Barcelona, el 14 de maig de 1841 (sic). Registrat
en el partit de Solsona l’any 1842, exercint  a Torà. (està en un lligall de 1835, però el document  és
de 1842). (RAMC, 1835, 17/201.202)

PINÓS, Francesc
Metge, aprovat el 16 d’agost de 1833.  Registrat en el partit de Solsona l’any 1835, exercint  a Pinós
(RAMC, 1835, 17/201.202)

FORNELL, Antoni
Llicenciat en medicina i cirurgia. Títol, 18 de desembre de 1837. Registrat en el partit de Solsona
l’any 1835, exercint  a Castelló i Busa.  (RAMC, 1835, 17/201.202)

1835. Partit de Cardona. (RAMC, 1835, 17/201, 202)

 (RAMC, 1835, 17/ 201,202)

PUIG, Ramon
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat amb fills. Títol, 17 de març de 1807. Doctor
en medicina a Cervera.
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TORRENTS, Joan
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 21 de juny de 1819. Doctor en
Cirurgia Mèdica.

COMBELLES, Ramon
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 29 d’agost de 1828.

PUIG, Antoni
Metge, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 14 de novembre de 1833.

RIBERA, Tomàs
Llicenciat en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Examen revalidat, el 27 de
setembre de 1822, títol el 12 de novembre de 1829.

FORNESA, Joan
Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Casat, amb fills. Títol, 26 de marc de 1818.

ARTIGALÀS, Fructuós
Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 29 de novembre de 1832. En algun
document posa Francesc, amb la mateixa data del títol.

OLIVERAS, Francesc
Metge y Cirurgià, registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 7 d’octubre de 1833.

FUNOLS (¿), Josep
Llicenciat en medicina, registrat al partit de Cardona l’any 1835., Títol, 27 d’octubre de 1831

SOLER, Bartomeu,
Llicenciat en medicina,  registrat al partit de Cardona l’any 1835. Solter. Títol, 20 de desembre de
1827.

MANRESA. 1835.  Informe del Subdelegat. Antoni Llansó. 28 de juny de 1835.
(RAMC, 1835, 16/77)

LLANSÓ, Antoni
Llicenciat en Cirurgia Mèdica i Subdelegat de Medicina i Cirurgia, registrat al partit de Manresa l’any
1835. Títol, 26 de gener de 1818. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

AROLA, Pere
Doctor en M i C., registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 16 de desembre de 1831. Casat. amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)



175Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg.163-176, ISSN: 0213-0718

Metges i cirurgians de la conca alta del Llobregat entre 1831 i 1835, segons el registre de...

LLANSÓ, Frederic
Llicenciat en M i C, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 11 de desembre de 1834.   Solter. (RAMC, 1835, 16/77)

DOMÈNECH, Josep
Doctor en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 28 de desembre de 1805. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

PEJOAN, Bernat
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 4 de juliol de 1800.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

OLIVERES, Gaietà
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de febrer de 1816. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

PASCUAL, Joseph Maria
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 24 de setembre de 1819.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

SANMARTÍ, Magí
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 26 de novembre de 1827. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)

VALL, Ignasi
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 14 de novembre de 1833. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)

AROLA, Ramon
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 7 de maig de 1816. Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

OLIVA, Pau Ramon
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de gener de 1817.  Casat, amb fills. (RAMC, 1835, 16/77)

DENCÀS, Josep
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832. Solter. (RAMC, 1835, 16/77)

BARBERI, Francesc
Llicenciat en Cirurgia Mèdica, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 6 de novembre de 1826. Casat sense fills. (RAMC, 1835, 16/77)
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FALGUERA, Josep
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835, exercint a Monistrol de Montserrat.
Títol, no l’ha presentat. (RAMC, 1835, 16/77)

Resum: Hi ha 13 registrats. Tots metges, cap cirurgià. Aquests van en part en el document

següent.

A més: Dades del registre RAMC, 1835, 17/201,202. S’afegeixen en el document.

TRASERRA, Joseph
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832. (RAMC, 1835, 17/201,202)

FABRÉS, Onofre
Sagnador, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de desembre de 1827. (RAMC, 1835, 17/201,202)

MUNT, Francesc
Metge, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 3 de maig de 1832.. (RAMC, 1835, 17/201,202)

HUGUET, Antoni
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 28 de desembre de 1828.. (RAMC, 1835, 17/201,202)

TRAVER, Antoni
Cirurgià, registrat al partit de Manresa l’any 1835.
Títol, 20 de desembre de 1792.. (RAMC, 1835, 17/201,202)
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ASPECTES HISTÒRICS DE L’EVOLUCIÓ SANITÀRIA
AL MONESTIR SANTUARI DE MONTSERRAT (SEGLES XIX I XX)*

ROTLLAN i VERDAGUER, Armand
Arxiu Històric de les Ciències de la Salut. Manresa.

RESUM: Segona part d’un treball sobre la història sanitària del monestir de  Montserrat.

Comprèn dades sobre el segle XIX i el XX fins a la guerra civil. Mortalitat a Monistrol el

1885. Hospital militar quan la guerra. La intervenció quirúrgica a l’abat Marcel, 1946. La

Topografia Mèdica de Joaquim Tuixans. Dades sobre remeis i curanderisme. L’episodi

del germà Pelegrí, 1931. Les píndoles de Montserrat.

Paraules clau: Medicina a Montserrat. Hospital militar, 1937. Germà Pelegrí. Píndoles de Montserrat. Joaquim

Tuixans. Monistrol.

RESUMEN: Segunda parte de un estudio sobre la historia sanitaria del monasterio de

Montserrat. Analiza datos de los siglos XIX y primera mitad del XX, hasta la Guerra Civil.

Mortalidad en Monistrol, 1885. Hospital militar durante la Guerra Civil. La intervención

quirúrgica al abad Marcet, 1946. La Topografia Médica de Joaquin Tuixans. Datos sobre

curanderismo. El episodio del hermano Pelegrí. Las píldoras de Montserrat.

Palabras clave: Medicina en Montserrat. Hospital militar, 1937. Hermano  Pelegrí. Píldoras de Montserrat. Joaquim

Tuixans. Monistrol.

*

SEGLE XIX-XX

El segle XIX és un segle de molta activitat assistencial a Montserrat segons moltes

referències en diferents tractats.

Referent al llibre d’en Cornet i Mas, vers el 1848 esmenta les activitats del metge Joaquim

Font i Ferrés creador de les Píndoles de Montserrat.(1) Aquest metge acompanyà l’escriptor

Víctor Balaguer (1824-1901), a la “redescoberta” de les coves de Collbató el 1850,

juntament amb altres literats, i el metge Manuel Arnús, director del balneari de la Puda,

i també metge de Montserrat.(2)
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També en aquesta època, (1850-60) es realitzà un daguerrotip del Dr. Gou “Médico del
convento de Monserrat” fet pel prestigiós fotògraf i daguerrotipista “Napoleón” el qual

era establert a Barcelona.

 El 1857, l’Abat Miquel Muntadas, anònimament, publicà a Barcelona el llibre “Reglas y
estatutos para la Escolania de Montserrat”. En el capítol XI i a les  pàgines 50 i 51, se’ns

descriu “la enfermeria de la escolania, y entierro del que fallezca siendo escolán”. (3)

Sembla ser que cap a l’any 1876 no es troba cap metge en el monestir però si a Monistrol

de Montserrat, on es fa referència novament de la gratuïtat de les medicines, segons el

llibre “El amigo del viajero en Montserrat”. 2ª edició, any 1876. (4)

Durant el segle XIX tenim referència de pelegrinatges de manresans per fugir de les

epidèmies de verola de la ciutat de Manresa al monestir. També trobem referències a la

premsa manresana d’activitats assistencials al monestir i de l’entrada de metges al

monestir. Un d’aquests fou el metge Antoni Barberá i Riudor que visità permanentment

el monestir segons un recull de la premsa manresana del segle XIX.

També tenim una altra relació de metges manresans amb el monestir, com és el cas del

metge Oleguer Miró, que va controlar un suposat brot colèric al monestir, ja que hem

trobat una nota adreçada a l’alcalde de Monistrol en data de 27 d’agost del 1885, on

esmenta que no hi havia cap invasió de còlera al monestir : “...Pongo en conocimiento
de Usted, que desde la comunicación que tuve el honor de remitirle no ha ocurrido
ninguna nueva invasión colérica en este santuario; habiendo estado en el periodo de
convalescencia la señora atacada y hallándose ya reestablecida su hija”.(5)

Referent a l’epidèmia de còlera de 1885 que va patir el principat no tenim referències de què

a Montserrat es produeixi algun cas. Tampoc a Monistrol de Montserrat, ja que en l’anàlisi de

les defuncions durant el 1885  trobem que les causes mes freqüents de defuncions a Monistrol

de Montserrat foren la gastroenteritis, l’apoplexia cerebral i la tuberculosis pulmonar, sense

que hi hagi cap menció directa o indirecta a la malaltia colèrica.

Anàlisi de les defuncions a Monistrol de Montserrat (9-1-1885 al 16-12-1885).

Registre Civil: Secció de defuncions - AMMM

Total de defuncions: 50

Causes

Senil ..................................................................................... 0

Apoplejia cerebral: ................................................................ 6

Aspteia (?) ............................................................................ 0

Hidrocéfalo agudo: ................................................................ 2
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Gastrica ................................................................................ 0

Enteritis ................................................................................ 0

Bronquitis Capilar ................................................................. 0

Calentura tifoidea ................................................................. 0

Neumonia ............................................................................. 0

Neumonia lobular .................................................................. 0

Peritonitis ............................................................................. 0

Edema pulmonar consecutivo ................................................ 0

Catarro pulmonar crónico: ..................................................... 2

Tuberculosis Pulmonar: ......................................................... 5

Calentura catarral tifoidea ..................................................... 0

Colitis ................................................................................... 0

Hidrocefalia aguda ................................................................ 0

Catarro intestinal de forma pasiva ......................................... 0

Esplendinitis ......................................................................... 0

Gangrena en la boca ............................................................. 0

Falta de desarrollo ................................................................ 0

Calentura etaceica ................................................................ 0

Gastro-enteritis ..................................................................... 4

Afección crónica del corazón ................................................. 0

Pirosis ................................................................................... 0

Disenteria crónica ................................................................. 0

Gástrica tifoidea .................................................................... 0

Bronconeumonia................................................................... 0

Diarrea: ................................................................................ 2

Aneurisma en el corazón ....................................................... 0

Hipertrofia del corazón .......................................................... 0

Gelansia ............................................................................... 0

Calentura Héctica (?) ............................................................ 0

Gastroenteritis crónica .......................................................... 0

Meningitis granulosa ............................................................. 0

Meningitis ............................................................................. 0

No fou així durant l’epidèmia de còlera de 1854 en què van morir quatre persones al monestir,

sent un nombre d’afectats molt petit tenint en compte l’alt nombre de refugiats, ja que el

monestir va rebre multitud de visitants que fugien de Manresa per protegir-se de l’epidèmia.

Tampoc a Montserrat trobem cap esclat epidèmic durant l’epidèmia de grip del 1918, ni

tampoc a Monistrol de Montserrat, ja que si analitzem el registre de defuncions durant el

1918 no trobem cap incidència directa de mort per la grip o complicacions.
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Per tant, podem afirmar que en el monestir de Montserrat no trobem indicis de cap esclat

epidèmic important durant el segle XIX i principi del segle XX, tot i el gran nombre de

visitants que fugien de les epidèmies a Manresa i pobles del voltant.

Referent a l’activitat dels sanitaris durant aquest segle no tenim coneixement de l’activitat

assistencial del dia a dia. No tenim documentació adient, ni testimoniatges de l’activitat,

però si tenim una relació de facultatius que signen documents i informes, així com

certificats de defunció al monestir. Molts d’aquests es troben de pas, i signen la defunció

com és el cas del metge Joaquim Alibés de Sabadell, en que trobem un certificat de

defunció de 2 de juny del 1882, o del metge Joan Freixes i Freixes ( metge de l’Hospital de

la Santa Creu de Barcelona) on signa un certificat de defunció en data de 24 d’agost del

1887, o el metge  Sebastiá Costa en data de 29 d’abril del 1878 . No és el cas de Miquel

Marcet Sanmartí en el que trobem molts certificats de defunció, pel que suposem que

tenia una relació més estable  i permanent amb el monestir. A títol d’exemple trobem la

signatura d’un certificat de defunció per part del metge Miquel Marcet Sanmartí en data

de 1 de juliol del 1887,en que certifica la mort d’un altre metge, Llorenç Rimbau i Rodons,

metge cirurgià, religiós, en data de 27 de juny del 1891.(6) AMMM

Referent als equipaments sanitaris, i per tal de donar acolliment als pelegrins, s’habilità

una part del monestir, en els tres primers pisos que donen als claustres i porten el nom

de Sant Benet, Sant Lluís i Sant Millan.

El 1854 es destina per hostatgeria l’edifici que antigament va servir d’infermeria pels

germans i hospital de pelegrins, aixecat el 1552 per l’Abat Benet de Tocco, el qual s’hauria

lliurat de la comú destrucció. Es coneix aquest edifici com del “Venerable Josep de les

Llànties”, per haver mort allà aquest  religiós, després d’una llarga i penosa malaltia el 18

de novembre del 1723. Pocs anys després, es convertí també en estança la casa que

antigament havia servit al metge i altres oficials del monestir, que es la casa coneguda amb

el nom de Santa Escolàstica, molt a prop de la plaça principal del santuari. Era la casa que

estava situada davant de les cel·les de Nostra Senyora, on actualment hi ha les places, i

abans a sota hi havia el cosidor. També s’esmenta que la retribució del servei mèdic anava

a càrrec del monestir. Per tant es trobava un metge permanent al monestir, i en cas

d’accident, el monestir cobria les despeses dels honoraris del metge, així com la medicació.

També tenim notícia de l’activitat assistencial dels metges de Monistrol que atenien les

urgències que es produïen a Montserrat”.(7). El mateix any 1898 trobem una altra

publicació on s’esmenta el servei dels metges de Monistrol de Montserrat: “Médico.-
Presta este servicio uno de los legos. En el Despacho de aposentos hay botiquin surtido.
Para casos graves es llamado por teléfono el médico de Monistrol, que sube en el tren
inmediato, ó bien en carruaje”.(8)
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GUERRA CIVIL i ASSISTÈNCIA HOSPITALÀRIA

Durant el segle XX trobem a Montserrat molts esdeveniments significatius que marcaren el

futur del monestir. Un d’aquests fou la Guerra Civil, iniciada el juliol de 1936 i les nefastes

conseqüències que va tenir pel monestir, que suposà una nova dispersió de la comunitat.

La Generalitat incautà el monestir, i així els edificis quedaren pràcticament al marge de les

destruccions habituals dels edificis religiosos. Però els monjos hagueren de refugiar-se en

cases amigues o en monestirs europeus, llevat d’alguns que en un segon moment es

pogueren reunir en un balneari de Navarra. D’altres conegueren presó i sofriment, mentre

que vint-i-tres foren assassinats i dos moriren al front. Són els màrtirs de Montserrat.

Uns anys abans de la Guerra Civil es produí una trobada del col·lectiu mèdic a Montserrat

en celebració de la diada de Sant Lluc, tal com esmenta el butlletí d’informació

benedictina el 1931, fent ressò que per aquells dies s’havien votat les lleis contra els

religiosos. Era el preludi del que passaria.

Cal fer esment de l’actuació del metge Pere Tarrés, que el dia 21 de juliol del 1936, quan

esclatà la guerra civil estava realitzant exercicis espirituals al monestir. Aquest  juntament

amb el metge monjo Joan Parellada, van ser enviats a la Generalitat per demanar la

protecció necessària del monestir davant de la destrucció i crema generalitzada de les

esglésies per part de les milícies. Adequaren un vehicle amb unes lletres que hi deia

“metge”, ja que tots dos eren llicenciats en medicina. El seu viatge va ser molt complicat,

ja que van tenir moltes dificultats per saltar-se els controls de milicians fins a Barcelona.

Malgrat aquesta protecció relativa del monestir, el període de la Guerra Civil fou una

etapa molt dura, turbulenta i complicada pel monestir.

Durant la guerra civil tenim constància de metges que van col·laborar en el monestir. En

aquest sentit, cal destacar l’actuació del metge Francesc Forcada, metge de medicina general

que visitava periòdicament als monjos de Montserrat i que va ajudar a evacuar algun d’ells del

monestir per evitar represàlies (9). També tenim constància en altres publicacions de l’activitat

d’aquest metge concretament en l’enterrament del Pare Benet Junqué que esmenta el

sentiment religiós viscut: “...el metge, doctor Francesc Forcada, ahir a la tarda, en la seva
última visita, la del desnonament absolut, eixí emocionadissim, deia: “ Déu meu, quina mort
de sant! Val la pena fer-se monjo, només per presenciar i aspirar a tenir una mort així”. (10)

HOSPITAL MILITAR

La situació a Montserrat als inicis de la Guerra Civil espanyola era molt precària. Després

d’uns intents d’incendiar el monestir de  Montserrat, la Generalitat de Catalunya, mitjançant
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la intervenció del Diputat Joan Solé i Pla, es va apropiar dels edificis del monestir. Així

mateix, va anunciar a l’Abat Marcet l’evacuació total del lloc a causa del perill que podien

córrer els monjos. Al 24 de juliol de l’any 1936 Montserrat ja va entrar al servei del poble

com a Institució Sanitària amb l’arribada d’una ambulància que traslladava tuberculosos i

un grup d’infermeres. Aquest improvisat sanatori va ésser considerat en un principi, com

una mena d’estratagema de les autoritats del govern de Catalunya.

El Ministeri de Defensa, al maig del 1938, va prendre mesures per tal de convertir l’hospital

de Montserrat en un Centre de Dèbils i Convalescents al qual va anomenar Hospital o

Clínica Militar Z. A tal efecte fou encomenada la direcció del Centre al metge  Vilà, qui, com

a primera feina  va realitzar una ampliació de les dependències fins aleshores limitades a

la zona de l’antic hotel i un pavelló pròxim a aquest amb una cabuda d’uns 700 llits. Per

tant, l’hospital militar de Montserrat es va fer cap el 1938, abans hi havia la infermeria dels

monjos i un hospital petit que havia començat a finals del 1937. Aquest hospital depenia

directament de Barcelona i tenia una capacitat d’uns 250 llits i s’ubicà en les cel·les.

En el mateix s’ubicaven malalts militars, civils, accidentats,  tifòdics i molts simuladors. El

personal estava poc organitzat, hi havia un parell de metges, algun practicant i la resta

eren infermeres, que acostumaven a ser noies de casa bona que ho feien més per

distracció que per altra cosa.

També a la colònia Puig hi havia un petit hospital en el que hi treballaven el metge Josep

Riu i Porta i el practicant Joan Arocas Pey. Aquest petit hospital era independent de

Montserrat en un inici, però va passar a dependre de Montserrat. Malgrat tot, degut a la

poca activitat es va tancar i aleshores va ser utilitzat pels  “acantonaments” que feien els

que estaven al “Centre d’Enduriment”.

Aquests dos hospitals van ser importants estratègicament en dependre de Manresa,

concretament de l’Exèrcit de l’Est. Aquest hospital era un escala intermitja entre

l’assistència al front i un hospital de segona línia.

El director mèdic de l’hospital militar Josep  Vilà va ser destituït pel metge Josep Riu, fins

aleshores un dels seus col·laboradors. Aquesta destitució va ser per “discrepàncias
ideològiques”. El metge Riu adoptà unes mesures impopulars com la destitució de tot el

personal d’infermeria i personal femení per convertir l’hospital en un veritable hospital

militar. També va ampliar les cel·les, convertint-les en unes grans sales hospitalàries, ja

que fins llavors hi havia pocs llits i eren mal distribuïts. Per realitzar les obres tenia l’ajut

dels malalts qualificats i tècnics ingressats com a malalts. En aquest sentit va disposar

de manobres, cartògrafs per la impremta, i tot un seguit de personal tècnic qualificat que

estaven ingressats i que tenien el consol d’aquesta manera d’endarrerir la seva tornada
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al front. D’aquesta manera es va passar de 250 llits a 1300 que a la llarga segons les

necessitats es va arribar a ampliar fins els 3000 llits.

Metges de l’Hospital Militar

El primer equip quirúrgic del monestir va ser encarregat al metge Joan Navés i Janer, que

formà equip amb els tinents metges Ortiz i Camacho i el practicant Oñate. També tenim

documentació de metges que signen certificats de defunció i que es troben com a

responsables de diferents sales com Josep Muntané Balaguer, Alejandro Palacios

Romero, Enrique Iranzo Antonsant, Juan Valvidia Pardo, Magí Farga Gimenez., Jaume Pi

Sunyer i els metges cirurgians Creixell i Comas, entre d’altres.

El servei de medicina interna  era cobert pels metges Alejandro Palacios i Jaume Pi

Sunyer, a més a més d’un equip de practicants: Aroca Pey, Alsina Sahuco, Ribas Puntí,

Canongia i Rafat.

La direcció al càrrec del metge Josep Riu i Porta es va manifestar fins el 23 de gener del

1939 moment en el qual es va determinar l’evacuació general que fou ordenada per la

superioritat el dia 16 del mateix mes.

Referent als Grups Funcionals, en el primer grup hi havia dos pavellons: cirurgia i medicina.

Sembla ser que els llits ocupats per cirurgia eren molt superiors als de medicina. Ens els

inicis, la proporció havia estat de 400 llits de cirurgia per 100 llits de medicina, però

després això es va incrementar. El pavelló de medicina que dirigia el metge Palacios,

tenia una sala de tifòdics en el que hi havia 300 llits. En el segon grup funcional hi havia

convalescència i capacitació funcional amb una capacitat en total de 1480 llits.

També s’ubicava el Centre de readaptació funcional amb les seccions de mecanoteràpia,

kinesiteràpia, masoteràpia, termoteràpia, electroteràpia i terapèutica ocupacional (als

jardins del Centre).

El personal de l’hospital militar era tot masculí, malgrat que en un principi sí que hi

hagueren infermeres. Tan sols van quedar tres dones al monestir. Una era la mare d’un

practicant, que el seguia a tot arreu i feia de cuinera dels metges, les altres dues, eren la

mare i la muller d’en Carles Gerhard, diputat al Parlament Català, aleshores delegat de

la Generalitat al monestir, amb la missió de salvaguardar la residència de l’Abat, que

també ho fou, circumstancialment, del president de la República.

Els historiadors Barberà i Adserà acaben el seu treball amb les següents conclusions:

“En aquest breu resum del que fou l’hospital de Guerra de Montserrat, crec que valdria
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ressenyar que la seva existència des dels seus orígens va evitar el setge del Monestir. Al
final amb l’evacuació general en desobeir el Dr. Riu juntament amb el comissari polític
Frederic Muñoz, l’ordre donada pel cap de Sanitat, consistent en volar les instal·lacions
existents, va permetre que totes les dependències monacals romanguessin intactes al
decurs de la Guerra Civil”.(32)

Entre els dies 19 i 20 de gener de 1939 tot el contingent sanitari (ferits, malalts, metges

i practicants) abandonà Montserrat amb ambulàncies i altres vehicles, altres amb el

cremallera i després amb els ferrocarrils catalans i deixaren el monestir sense ningú.

Una part de l’expedició va anar a Olot, una altra a Ripoll i una altra a Camprodon.

ESDEVENIMENTS SANITARIS DURANT EL SEGLE XX

La intervenció quirúrgica de l’Abat Marcet

L’Abat Marcet va ser intervingut quirúrgicament d’un càncer d’estómac a les

dependències del monestir. Aquest va ser un esdeveniment sanitari important, ja que

era la primera vegada que s’intervenia quirúrgicament a un Abat en el propi monestir. La

intervenció quirúrgica va ser realitzada el 1945 pel metge cirurgià Ribas i Ribas i fou un

èxit, malgrat la problemàtica de la malaltia. La premsa va fer un gran ressò mediàtic

d’aquest esdeveniment.

Malgrat que l’evolució del post-operatori fou satisfactòria, durant un temps, però novament

es va complicar. Degut a que no millorà, passà uns dies ingressat a la clínica del doctor

Ribas i Ribas a Barcelona  però fou traslladat novament al monestir, fins que el dissabte

11 d’abril del 1946 es descompensà greument i  agonitzà fins que la mort, li arribà a les

2.34 de la matinada del dia 13 de maig de 1946 rodejat de l’abat coadjutor, Dom Aureli

Maria Escarré; el prior, Dom Emilià Riu; el sots-prior, Dom Celestí Gusi (que fou el seu

secretari durant més de vint anys), el seu germà Adeodat, els monjos Pujol, Fonoll, Ripoll,

Gassó, entre altres i els metges que el controlaven, especialment el doctor Gou , malgrat

que en els darrers moments agònics va ser també  assistit per l’infermer monjo Dom

Josep Maria Gassó i pels metges Ribas, Isern, Forcada, Escorsell i Gou.

Referent al metge Ribas cal dir que en una entrevista feta al Pare Figueres ens manifestava

que era el metge de confiança de l’Abat Marcet i també explicava anècdotes de la

dificultat de la pràctica mèdica i quirúrgica per aquell temps, concretament del record de

diferents intervencions no gaire afortunades fetes pel metge Ribas:
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“....A la clínica del Dr. Ribas i Ribas, sembla que no tenien la calefacció be i llavors els
donaven cloroform i  se’n van morir tres o quatre desprès d’operar d’una operació
d’apendicitis, la majoria perquè agafaven una pulmonia, un d’ells va ser el germà Angles,
boníssim i un altre va ser en Llavall. Malgrat tot, el pare Marcet tenia confiança, tot i les
fallades del Dr. Ribas i Ribas, va voler que fos ell qui fes l’operació, això que hi podia ser
el Dr. Puig Sureda...però ja havia confiat amb el Dr. Ribas potser perquè ell pensava que
ja era prou gran i ja tenia l’Abat Coadjutor... era una cosa més aviat espiritual i va voler
ser operat aquí”.(33)

Inauguració del Servei Mèdic

El nou servei mèdic on actualment es troben les dependències  va ser inaugurat el 19

d’abril del 1950 per l’Abat Escarré  acompanyat d’altres personalitats i dels metges

responsables del servei mèdic durant aquell temps, el metge Josep Maria Ferrer

Solervicens Genís i el metge Ramon Gou Gomà que foren els dos metges que assistiren

regularment la comunitat benedictina de Montserrat, durant la primera i segona meitat

del segle XX. El metge Ramon Gou Gumà, era especialista en ORL i va tenir una significada

projecció en el monestir. A més a més de visitar en el monestir, visitava també a diferents

consultoris a Barcelona durant el 1915, com el dispensari de la Immaculada, el consultori

de la Bonanova i també a la clínica Clarís. (34)

D‘aquesta inauguració recorda la Sra.Coloma Clavell i Villanueva, primera  infermera

contractada pel servei mèdic del monestir, primer a temps parcial exclusivament durant

els festius i després diàriament amb dedicació exclusiva i una retribució econòmica de

50 pessetes al mes, : “...El nou servei mèdic va ser construït pel Patronat de la Muntanya
que en aquell moment eren el marquès de Castellflorite i el Sr. Cintó que  van ser els que
van venir a  inaugurar-lo i fer-se les fotos”. (35)

El metge Josep Maria Ferrer Solervicens va ser el primer en portar un aparell de Raigs X

al monestir i visitava privadament als  treballadors i llurs familiars, a més a més de la

comunitat benedictina. Durant aquest període visità a Montserrat durant els caps de

setmana.

Curiosament els malalts que precisaven de proves sanitàries  eren traslladats a la clínica

Sant Josep de Manresa com a centre de referència hospitalari i no a Barcelona. També

a la capital trobem la Clínica de Sant Josep com a centre quirúrgic de referència de

moltes intervencions realitzades als monjos. En especial destaca el treball realitzat pel

doctor Moisés Broggi, que fou un dels cirurgians més destacats i de referència de la

comunitat benedictina.
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Un altre dels metges vinculats a Montserrat va ser el metge cirurgià Ricard Canals i

Mayner, metge de confiança de l’Abat Escarré.

Són molts els personatges il·lustres que  visitaven Montserrat. Com a curiositat, cal fer

esment de la visita que efectuà Alexander Fleming al monestir  el 29 de maig de 1948. (36)

ANÀLISI D’UNA TOPOGRAFIA MÈDICA DE MONTSERRAT

Joaquim Tuixans i Pedragosa nasqué a Badalona el 13 de febrer de 1882. Era descendent

d’una família mataronina. Va fer el  batxiller a Barcelona el 1898 i es va llicenciar en

Medicina el 1904. El 1910 es doctorà a Madrid amb la tesi “Ensayo histórico de la
etiologia y terapeútica de la coqueluche”. (37)

Referent a la data exacta de la publicació d’aquesta topografia mèdica de Montserrat

que es desconeix podem deduir que fou a partir de 1904. En aquest sentit discrepem de

la data que aporta el Dr. Pere Vallribera i Puig en el llibre catàleg “Les topografies
mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya” (Barcelona, 2000, pàg. 62)

on ens diu que fou presentada l’esmentada topografia al concurs de 1903. Creiem que

no pot ésser, ja que en el manuscrit, comenta la visita del rei Alfons XIII a Montserrat

esdevinguda el 1904  i ja no esmenta la segona vinguda el 1908; per tant creiem que va

ésser realitzat el present manuscrit poc temps després, vers 1904-1905 (38). Poc abans,

el 1902, Joaquim Tuixants havia fet una topografia de Badalona.

En l’anàlisi d’aquest únic estudi topogràfic mèdic fet a Montserrat i del conjunt de la

seva obra, podem esmentar els següents aspectes històrics i culturals d’interès.

A l´any 1811 quan les tropes franceses van incendiar la Basílica el refetor va ser una de

les dependències que es va salvar. El refetor de Montserrat que data del segle XVII, va

ser reformat posteriorment per Puig i Cadafalch, el 1925.

Tot seguit comenta la història de la basílica i la restauració del monestir pels Reis Catòlics.

El 1482 s’havien fet els fonaments de l’actual basílica. Amb la mort del Rei Catòlic el

1516, els faltà ajut per acabar la construcció del temple i l’ 11 de juliol del 1560 l’Abat

Garriga va aixecar-lo, acabant l’obra el 1592 l’Abat Plácido de Salinas.

Tot i acabant el capítol amb la història contemporània i la història de la cultura (1456) hi

esmenta visites d’homes cèl·lebres, entre aquests destaca: Guillem d’Humbolt, el savi

geòleg.



187Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg.177-198, ISSN: 0213-0718

Aspectes històrics de l’evolució sanitària al monestir Santuari de Montserrat

Entre altres esdeveniments importants destaca:

La instal·lació a Montserrat del primer rellotge de torre a Espanya, l’any 1335. L’escola

de música més antiga d’Espanya que data de l’any 1456.

També esmenta que el primer arquebisbe d’Amèrica fou Bernard Boïl monjo de Montserrat,

que va ser nomenat el 1493.

També assenyala la importància de la primera impremta de Montserrat que s’instal·là el

1499, així com obres d’infraestructura relacionada amb els accessos. La carretera de

Can Massana que va ser construïda el 1698, va ser una de les millors d’Espanya al seu

temps.

Un altre dels esdeveniments significatius que esmenta fou que durant el 1809-1811 va

haver-hi la redacció del diari oficial de la Junta del Principiat i el 1892 la inauguració del

ferrocarril del Cremallera. Per acabar esmenta que el 1880 es van realitzar les festes del

Mil·lenari assistint el nunci de sa santedat i 7 bisbes i el 1881 es va  declarar la Verge de

Montserrat com a patrona de Catalunya.

També dóna testimoniatge de què el 1904 el rei Alfons XIII va realitzar una visita a

Montserrat amb la col·locació de la primera pedra al monument dels patricis que moriren

al Bruc, l’any 1808. Van assistir tots el somatens armats de Catalunya a una gran revista.

En el capítol III parla d’una descripció urbana del monestir i en el capítol IV de la flora del

monestir, començant parlant de què el Pare Argaiz, historiador del segle XVII, consigna el

gran nombre de plantes i flors silvestres, que tot l’any, fins i tot, en els mesos d’hivern, hi ha.

L’historiador Jeroni Pujades va escriure durant el segle XVIII de Montserrat: “el que mes
admira es que sent àspera i plena de penyes, neixen entre elles mil varietats de flors i
silvestres clavellines, violetes i narcisos i entre les roques, herbes i rels, arbres amb
fresques plantes, fent de la muntanya un gran jardi”. (39)

En els darrers capítols trobem un apartat dedicat a la Geologia  i un altre a la hidrologia,

per acabar en un apartat anomenat “Costums”.

Les conclusions d’aquesta topografia és que ens trobem davant una obra informativa en

els apartats d’història, geologia, geografia, hidrologia, però malauradament sense

argumentació del fenomen epidèmic, ni de l’evolució mèdica i assistencial dins el monestir.

Tampoc no serveix d’ajut per conèixer la història de les diferents infermeries i hospitals,

ni la realitat assistencial evolutiva en els diferents segles, malgrat que si ens aporta
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dades pel coneixement de la gran varietat d’esdeveniments culturals i socials que es

trobaven al monestir de Montserrat en els diferents segles, en especial durant el segle XIX.

Cal fer esment que el metge Tuixans, utilitzà per l’elaboració de la seva topografia: “Apuntes
para una topografia médica de Montserrat” els llibres de l’Abat Miquel Muntades “Montserrat
su pasado, su presente y su porvenir” i el llibre de Eudald Canivell: “Montserrat, Àlbum guia-
plano-historia...”, (40) publicat el 1898, copiant aquest darrer, quasi textualment del llibre

al seu manuscrit. Cal fer esment, que aquesta obra, no té cap veracitat en l’apartat d’història,

ja que la majoria de dades i ressenyes no són verídiques.

REMEIS I CURANDERISME

Anàlisi de l’obra d’Antoni Castell: “Theorica y práctica de boticarios”

Antoni Castell va nèixer el 1540 a Lanmac (sud  de França) i vestí l’hàbit de germà llec al

1571. Es donà a conèixer com un excel·lent farmacèutic. Passà molts anys a Valladolid

i va morir a l’edat de 104 anys. Va escriure “Theorica y practica de boticarios en que se
trata del arte y forma como se han de componer las confecciones ANSI interiores como
exteriores” (Barcelona, 1592). D’aquesta obra es va fer una edició de 800 exemplars.

Aquest tractat estava molt ben considerat en l’àmbit terapèutic i anava destinat

particularment als apotecaris que no dominaven el llatí, («flacos en lengua latina»).

L’apotecaria era una de les oficines tradicionals en el servei sanitari que des d’antic

Montserrat oferia als monjos i pelegrins. Des de la reforma vallisoletana, l’apotecari

titular sovint era un germà llec o bé un monjo que ja ho era de professió, tot i que a les

primeres èpoques també en foren titulars professionals seglars. Es desconeix el temps

en què Antoni Castell va estar a Montserrat. L’epístola de Castell adreçada a l’Abat de

Montserrat  dóna a conèixer que feia molts anys que estava al càrrec de l’apotecaria.

L’any 1992, els historiadors Xavier Sorni i Josep M. Suñe analitzen l’obra de Castell i

publiquen el seu treball a Gimbernat en el VIIè Congrés d’Història de la Medicina Catalana.

Afirmen que: “...el llibre el va escriure aprofitant les hores desocupades...i que únicament
es pot asegurar que l’any 1585 ja feia d’apotecari a Montserrat, això gràcies a un passatge
de l’obra on indica que l’apotecari de Felip II, l’any 1575, estant a Montserrat, li va
facilitar una recepta (F-167)”. (41) En les seves conclusions destaquen que tots els

tractats generals d’història de la Farmàcia editats a l’estat espanyol donen importància

a l’obra de Castell però afirmen el gran desconeixement generalitzat de la seva obra  i la

manca de rigor científic en el seu estudi. Tot i així, la seva obra és de gran interès per
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l’aportació de nous recursos pràctics i operatoris, i per palesar nombroses errades,

contradiccions, corrupcions en els textos mèdics i farmacèutics, tant clàssics com de

l’època, i pel caràcter innovador, oferint l’obra en castellà, en lloc de fer-ho en llatí, i

trencant amb formes preestablertes de l’art de l’apotecaria.

També afirmen el gran desconeixement de gairebé tota la vida de Castell i l’observació

de què en la bibliografia històrica s’observa certa tendència a eludir la catalanitat de

Castell i la seva obra, ja que aquesta ofereix fonamentats indicis de catalanitat. L’autor,

per una banda s’identifica amb Catalunya i, per l’altre, escriu des de Montserrat per

Catalunya. En el seu treball fan un anàlisi de l’autor i l’obra a través de la bibliografia

històrica i també sobre les característiques i estructures de l’obra. També parlen de la

seva activitat com apotecari de Montserrat, així com de les seves innovacions.

El curanderisme del germà Pelegrí

El germà Pelegrí Bosch, monjo de Montserrat, fou un dels curanders o sanadors més

populars del monestir Santuari de Montserrat. Les seves activitats van tenir l’ oposició

permanent de la  Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona. Aquest monjo

utilitzava un remei per guarir que era una pomada arsenical amb herbes  que li havien

aconsellat per un mal cancerós que havia patit al llavi i que  la seva aplicació li havia curat

la tumoració.

Aquest fet va fer que es divulgués com a miraculós el tractament del germà Pelegrí

portant milers de malalts al monestir per obtenir curació.

En la sessió del dia 13 de març del 1931, la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges

de Barcelona  publicà un butlletí on explicava detalladament tots els esdeveniments que

van motivar les denúncies sobre el curanderisme practicat per un llec conegut com

“Germà Pelegrí”. Aquest monjo tenia la creença de què aquest tractament podia ser

universal, perquè amb ell li va solucionar el seu problema de tumoració al llavi, sense

conèixer el tipus de dolència que patia i creia que podia aplicar al mateix a tot procés

semblant.

Aquesta curació de la possible dolència tumoral del germà “Pelegrí” es va escampar

ràpidament amb el clam popular de què a Montserrat hi havia curacions amb una pomada

màgica, miraculosa i no passà molt temps que a corrua feta acudien malalts de tota

mena a cercar consol al germà Pelegrí.

Malgrat aquestes bones intencions, sembla ser que al Col·legi de Metges li arribaren

moltes denúncies : “... tal era el contingent de malalts que acudien a la dependència del
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monestir que hi havia dies que hom es preguntava si es celebrava una peregrinació”.
(42) Per tal de posar remei a aquesta situació, la Junta Col·legial s’entrevistà amb el pare

Abat Marcet. Aquesta Junta va tenir dificultats per convèncer  a l’Abat que acabà prometent

que el germà Pelegrí no tornaria a rebre malalts en el monestir, però no es va pronunciar

que no visitaria a cap altre lloc o dependència benedictina.

Posteriorment el germà Pelegrí es va instal·lar a Can Castells (Esparreguera), dependència

dels monjos de Montserrat i va començar un altre cop el seu treball admetent tota mena

de malalts i seguint la seva tasca sanadora, tot i fent redactar un document legal que

amb caire  preventiu  feia signar a tots els malalts que tractava:

“El infraescrito suplica encarecidamente al hermano Pelegrí que por
caridad cristiana le indique un remedio para su enfermedad, relevándole
de todo compromiso y responsabilidad moral, material y jurídica,
asumiéndolas yo de mi libre y espontánea voluntad todas la que pudiera
haber o derivarse de ello.
Can Castells (Esparraguera), a...de.....de 19..”. (43)

Novament van aparèixer denúncies al Col·legi de Metges per l’activitat sanadora del

germà Pelegrí a Can Castells. La darrera denúncia que motivà novament la intervenció

de la Junta Col·legial fou  la d’un veí de Montserrat, malalt del peu que després de ser

curat pel llec, un cirurgià barceloní hagué d’amputar-li la cama per salvar-li la vida.

Aquesta activitat sanadora del germà Pelegrí significava una important font d’ingressos

per tot el seu entorn:“...l’agència dels autos feia, terme mig, de 6 a 8 viatges diaris al
casal del llec per a portar-hi malalts; de retorn, aquests anaven a dinar a la Fonda, que
feia una mitjana diària de 2 a 16 coberts”. (44)

Finalment, la junta va decidir  enviar a la cova del llec un Inspector de Policia i un membre

de la Junta Col·legial, per tal de veure “in situ” l’activitat d’aquest famós monjo de

Montserrat que morí  el 15 de maig del 1932.

En l’acta de denúncia d’aquests representants de l’ordre fan constar la trobada “in

fraganti”. Tot i fent la següent descripció:

“...és un vellet, més aviat baix, de bon regent, que representa tenir uns
75 anys; vesteix pobrement, amb espardenyes i una brusa, oberta pel
davant, que li arriba fins als genolls;...en el moment de la nostra arribada,
estava embenant un braç, al qui abans hi havia possat pomada...a
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l’habitació del costat, sala d’espera, hi havia unes dotze persones que
esperaven torn...”. (45)

Un agent de policia i el metge de la junta aixecaren l’acta davant del pare superior de

Can Castells. Aquest fou l’acta de denúncia :

“En término de Esparraguera, a las doce horas del dia nueve de octubre de
mil novecientos treinta, don José Calicó Malera, Médico, miembro de la
Junta del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Barcelona, que
actúa como secretrario de esta diligencia, y don Jose López de Sagredo,
agente de Vigilancia de Barcelona en funciones de cargo y a la vez como
enfermo, se personaron en la casa denominada Casa Castells,
dependencia de los P.P.Benedictinos, a fin de comprobar si un lego, es
verdad que en la refererida dependencia, careciendo de títulos de aptitud
y capacidad para ejercer la Medicina, practica ésta en los enfermos que lo
visitan, personados ya en la casa, comprobaron que estaba visitando a
unos payeses, en vista de lo cual se avisó al Padre superior de la
Dependencia, al que nos dimos a conocer como autoridades, diciendo
que el lego se llama Pelegrín Bosch, e interrogado que por qué este se
dedica al ejercicio de la Medicina, dice que por caridad, en virtud de cuyas
manifestaciones y una vez comprobado que el tal repetido lego aplica
emplastos de su invención en las dolencias de los enfermos que lo visitan,
a pretexto de que dichos emplastos curan, por cuyas obras no cobra nada,
admitiendo solamente el encargo de decir misas en acción de gracias- se
levanta la presente acta que firman todos los presentes, dándose por
terminada esta diligencia a la doce y treinta de hoy, de todo lo cual,como
secretario certifico-Modesto Arbonés, O.S.B-Rubricado José L. De Sagredo.-
Rubicado i-José Calicó.-Rubricado. (46)

Davant aquesta documentació la Junta de Govern obrí una nota informativa a tots els

col·legiats. En les conclusions s’esmentava que la magnitud de les visites era molt gran:

“...que habían desfilado por aquella casa mas de mil pacientes y todos eran tratados
mediante pomada que tenia la virtud de hacer caer el tumor canceroso y sus raices...”,

(47) sembla ser que en la composició de la pomada a més a més d’arsènic i havia altres

fórmules naturals que  només coneixia el germà Pelegrí.

Curiosament el pare Adeodat Marcet, germà de l’Abat Marcet,  defensà al germà Pelegrí

amb les paraules següents: “... home quasi analfabet i sense ciència, però amb una
gran dosi d’experiència.... El cas G. Pelegrí és un cas especial que crec no pot incloure’s
entre els curanderisme vulgar.... és veritat que el Germà Pelegrí es un home quasi
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analfabet i sense ciència, però té una gran dosi d’experiència, que és la mare de la
ciència: i les mil firmes i els 73 certificats d’altres tantes persones curades que han rebut
aquest dies i que continua rebent cada dia, diuen prou alt que els remeis recomanats pel
Germà Pelegrí no han estat perjudicials per la humanitat... difícilment es podran trobar
en l’actuació del germà Pelegrí elements penals”. (48)

La Junta va fer una Comunicació al Governador Civil de Barcelona el 23 d’octubre del

1930 i un altre al Cardenal Arquebisbe de Tarragona.

De l’anàlisi d’aquest conflicte podem treure  les següents conclusions:

La primera és l’aparició de l’element màgic de curació en el si del monestir i la defensa

feta per la comunitat a un monjo que consideraven que actuava com a suport caritatiu i

humà. En aquest sentit volem reflectir aquest tracte respectuós de la comunitat cap al

germà Pelegrí pensant que en la seva actuació ajudava amb caritat i humanisme als

malalts i en definitiva a seguir els postulats de l’ordre d’acolliment i hospitalitat de la

comunitat benedictina.

Un altre reflexió són els beneficis de l’entorn mediàtic de l’aureola sanadora del germà

Pelegrí Bosch que suposaven una font d’ingressos econòmics a l’entorn i també de les

víctimes d’aquests tractaments sanadors que, tot sovint feien deixar els tractaments

mèdics pautats i que acabaven amb tragèdies i denúncies a l’estament col·legial.

També cal reflexionar sobre la ferma postura de la Junta Col·legial que defensava uns

interessos col·lectius de salut pública que toparen d’alguna manera amb l’estament

religiós, una defensa extremista i a vegades barruera, quan esmenten els suposats

honoraris que “cobrava” en misses.

De tot això traiem com a conclusió que el curanderisme ha conviscut sempre amb la

condició humana i sempre existirà, d’una manera directa o indirecta i que probablement

aquesta simbiosi és d’alguna manera necessària per la condició humana davant les

difícils i complicades adversitats de l’entorn i d’alguna manera també fou positiva en

alguns casos, sobretot en l’aspecte humà de trobar consol i espiritualitat.

Les píndoles de Montserrat

Un altre dels remeis sanadors el podríem trobar en les Píndoles de Montserrat. Aquest

invent miraculós va ser realitzat pel doctor Joaquim Font i Ferres. Aquest farmacèutic,

condecorat amb la Creu d’Ordre Civil de la Beneficència va crear un remei natural i

miraculós conegut com les Píndoles de Montserrat.
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En el llibre “Tres dias en Montserrat” ( 1ª Edició) de Gaietà Cornet i Mas, 1858, s’esmenta

a la pàgina 249 aquest remei universal miraculós “Remedio anti-bilioso, depurativo-purgante,
de eficacísimos efectos contra toda clase de enfermedades humorales y sanguíneas”.

D’aquest medicament esmenta el poder preventiu i curatiu de malalties: “las Píldoras de
Montserrat no sólo son un poderoso preservativo de las enfermedades, sino que curan
con admirable rapidez y buen éxito, desde las ligeras o recientes hasta las antiguas
reputadas por incurables: ellas dan gran vigor al estómago, entraña en que toman origen
las principales dolencias, aceleran la circulación, purifican y fludifican la sangre,excitan
el apetito, favorecen la digestión, curan las enfermedades nerviosas, las escrofulosas,
las reumáticas y las gotosas, las predisposiciones apoplécticas; el estreñimiento habitual
del vientre, las palpitaciones del corazón, y tantísimas otras dolencias .”(49)

Els principals component de les Píndoles de Montserrat eren la Rabarbarina, l’extracte

de la flor de l’Abisinia, el d’aritjol, el d’Aloe, i els de vàries plantes depuratives, oriündes

de la muntanya de Montserrat.

Les aplicacions eren tant variades i generalitzades com específiques: “...favorecen la
transpiración cutánea, cura el embarazo intestinal, los cólicos y las enfermedades del
hígado, abre el apetito y evita enfermedades”. (50)

També esmenta que és un dels millors laxants sense efectes secundaris que es coneix.

Curiosament va voler vendre les Píndoles amb el referent de la imatge de la Verge de

Montserrat com a simbolisme del seu poder: “..en cada cajita irá una medalla de su
milagrosa imagen”, (51) sent el preu de les píndoles de 20 rals per una caixa de 100  i 12

rals per una caixa de 50 píndoles platejades. Calia prendre després de sopar 2-3 píndoles

segons cada patologia.

Amb les píldoles de Montserrat es lliurava un opuscle per la guia dels malalts, on

s’esmentava els preceptes que calia tenir per la curació, la dosi de les píndoles per cada

patologia i trastorn.

ANÀLISI I REFLEXIONS DE L’EVOLUCIÓ ASSISTENCIAL AL MONESTIR DE MONTSERRAT

Una de les primeres reflexions que aportem en aquest estudi és que no sempre l’activitat

assistencial fou portada a terme de manera reglamentària i gratuïta, per tal de seguir les

ordres benedictines. Com hem vist, en el segle XIV els treballadors que patien malalties

podien estar gratuïtament a l’hospital o infermeria, a excepció del servei dels metges i de

les medicines que no tenien cobertura.
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A partir del segle XIV trobem etapes amb una assistència gratuïta de metges i medicines

als malalts i una plena dedicació sanitària amb la presència més o menys reglamentada

d’un metge permanent al monestir per tal de donar servei als pelegrins i altres etapes en

què no hi ha el servei mèdic, possiblement per la manca de sanitaris. Per tant, aquí ja

trobem una diferència important en el servei assistencial cap els pelegrins malalts, a

diferència del segle XIV en què l’assistència no cobria les medicines ni el servei mèdic

als treballadors.

Referent als sous, ens n’adonem de l’alt cost remuneratiu de l’activitat sanitària. Així, al

1510 es parla que per la visita mensual es pagaven entre dos o cinc ducats, equivalent a

disset sous diaris, i per les visites urgents o ocasionals cobraven 1 ducat diari que

equivalia a vint-i-quatre sous.

En el segle XVII trobem documentada la presència d’un metge seglar amb un sou de 500

escuts. De la disponibilitat mèdica trobem que en els inicis la relació contractual era esporàdica,

tal com hem vist que el 1509, els metges que pujaven a Montserrat a passar-hi visita quatre o

set dies cada mes, repartits segons sembla en dues vegades, una a principi i l’altra a la fi del

mes, a part de les urgències. No es fa estrany doncs que quan el metge Clergue, el juny del

1510  va anar a visitar el pare Fra Juan de Cigalas, ja era mort quan va arribar.

Referent als equipaments sanitaris trobem a Montserrat que l‘hospital més antic va ser

el de Sant Iscle amb la famosa campana dels Miracles que sonava sola quan hi havia un

miracle. Aquest hospital s’instal·là al costat de la capella de “Sant Iscle i Victòria” del

segle IV anterior al monestir, on s’ubicà aquesta infermeria que servia per cuidar als

malalts de pesta tal com s’esmenta en el tractat de pare Abat Pere de Burgos. Aquest

hospital o infermeria conegut com la dels empestats, estava situat al redós de la capella

de Sant Iscle, i destinada l’any 1586 a esdevenir la seu definitiva de les infermeries dels

monjos i de donats en un projecte que no s’arribà a executar.

Durant el segle XVI  trobem quatre infermeries independents: a més a més de la de Sant

Iscle, la dels monjos i ermitans, situada a l’interior de la clausura; la dels frares donats,

unida a la fi del segle a la dels domèstics; la dels domèstics i dels pelegrins, anomenada

també hospital, destruït per una roca el mes de març del 1546 i construït de nou a partir

de l’any 1558. El nou hospital començat per l’abat Benet de Tocco l’any 1556, es troba

en l’edifici avui anomenat del venerable.

Una altra de les reflexions és la importància del tractat de l’Abat Pere de Burgos: “Historia
y Milagros hechos a invocación de Nuestra Señora de Montserrate”, (Barcelona, 1536,

fol. IX) perquè serveix per conèixer l’entorn sòciocultural del moment.
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Dues situacions especialment tràgiques viscudes al monestir, foren la invasió del francès

i la destrucció quasi total del monestir, excepte el refetor i la infermeria del venerable i

l’altra la guerra civil iniciada el juliol del 1936 que suposà una nova dispersió de la

comunitat i al mateix temps una ocupació militar com hospital que va servir en part per

evitar el setge i la seva destrucció per part dels milicians. Cal destacar el paper de

diferents metges, com Pere Tarrés i Joan Parellada i també el paper del metge Forcada

que va ajudar a evacuar a molts monjos, malgrat que molts d’ells conegueren presó i

sofriment, vint-i-tres foren assassinats i dos moriren al front. També fou transcendental

pel monestir la desobediència del director mèdic Josep Riu Porta conjuntament amb el

comissari polític Frederic Muñoz a l’ordre donada pel Cap de Sanitat de volar les

instal·lacions existents.

Sempre des dels inicis hem trobat metges que tenien una gran afinitat amb la comunitat

i dedicaven la seva vida al seu servei. Alguns d’ells, volien fins i tot ser enterrats al

monestir, costum freqüent en l’època medieval. També trobem metges de confiança

dels abats, com el metge Ribas i Ribas, metge de confiança de l’Abat Marcet que va

intervenir quirúrgicament dins el monestir i també del metge cirurgià Ricard Canals i

Mayner, metge de confiança de l’Abat Escarré.

Posteriorment en els diferents segles hem trobat la fidelitat de molts metges a la comunitat

benedictina de Montserrat.

Una de les altres reflexions és la poca bibliografia de l’activitat sanitària del monestir de

Montserrat. En aquestes, cal esmentar la Topografia Mèdica de Montserrat del metge

Joaquim Tuixants Pedragosa i els següents articles apareguts a les publicacions de

Gimbernat: “Obres mèdiques de la biblioteca de Montserrat” de Joan Parellada i Feliu,

“Assistència hospitalària prestada en el monestir de Montserrat durant la Guerra civil
espanyola” de Barberà i Adserà i l’article “Metges, cirurgians i apotecaris del segle XVI al
monestir de Montserrat” del pare Francesc Xavier Altés i Aguiló.

També l’aparició de remeis naturals vinculats amb el monestir com la farmacopea d’

Antoni Castells i també un seguit de remeis miraculosos vinculats en l’entorn montserratí,

com les píndoles de Montserrat i les actuacions sanadores del germà Pelegrí Bosch

emparat per la comunitat benedictina, fets i esdeveniments que demostren que el monestir

de Montserrat sempre ha despertat d’una manera o altra creences màgiques i curatives

en el seu entorn mediàtic.

Al llarg dels segles Montserrat ha demostrat no viure aïllat de la societat i tampoc dels seus

problemes. En certa manera, s’ha produït una simbiosi clara de Montserrat amb la cultura

i la societat, com molt  bé diu l’Abat Josep Maria Soler: “... El seu batec ens arriba de ple i
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ens toca ben directament. Ha estat així des de la fundació del monestir i molt particularment
durant el segle XX perquè Montserrat és quelcom més que un monestir-santuari és l’esperit
de tota una nació. Montserrat, doncs, apareix en la història al moment que naixia Catalunya,
i comença el seu itinerari com a monestir de la mà d’un home de tremp, que va ser promotor
de cultura i de pau, i un dels pares de la pàtria catalana. Des d’aleshores Montserrat ha
tingut a la pràctica constantment una comunitat de monjos benedictins; aquesta continuïtat
és un fet força infreqüent en el context de l’Europa occidental”.

Acabarem recordant unes paraules del monjo benedictí, historiador, bibliotecari, arxivista

i cardenal català, Anselm Maria Albareda i Ramoneda que deia que “Montserrat no és
Montecassino, no és Bobbio, no és Farfa, no és Cantorbery, no és Cluny, no és Saint-
Germain- des-Prés... és senzillament Montserrat. La seva personalitat precisa, massissa
és inconfundible i incomparable”.
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ALGUNES APORTACIONS DE LA PREMSA LOCAL (1868-1923)
A LA HISTÒRIA DE LA MEDICINA BERGUEDANA

NOGUERA i CANAL, Josep

Àmbit de Recerques del Berguedà

RESUM: Es valora la importància de la premsa comarcal al Berguedà en la divulgació
d’alguns aspectes higiènics. Posa de relleu l’activitat de dos metges: Lluís Blanxart i
Grau i Carles Casals i Sala.

Paraules clau: Premsa comarcal. Berguedà. Lluís Blanxart i Grau. Carles Casals i Sala.

RESUMEN: Se valora la importancia de la prensa comarcal en el Berguedà en la divulga-
ción de algunos aspectos higiénicos. Se pone en relieve la actividad de dos médicos:
Lluís Blanxart i Grau i Carles Casals i Sala.

Palabras clave: Prensa comarcal. Berguedà. Lluís Blanxart i Grau. Carles Casals i Sala.

*

CONDICIONS MEDIAMBIENTALS I SOCIALS DE LA VILA DE BERGA

El maig del 1868 apareix el primer periòdic local, El Bergadán, fundat per l’advocat Josep
Blanxart i Grau, que amb una o altra capçalera, tindrà continuïtat gairebé fins a fi de segle,
competint per estratègies polítiques, amb altres capçaleres editades per grups rivals.1

Ja en el primer exemplar aparegut, podem llegir informacions que reflecteixen la precarietat
en que vivia la població berguedana:  l’Ajuntament ha arribat a un conveni amb el forner
de la vila per elaborar pa barat a fi de que “puedan comerlo los individuos de la clase

obrera, pues se habia puesto tan caro, que a buen seguro hubiesen tenido que renun-

ciar a probarlo los que sólo cuentan con un mezquino salario”  2 . Es de remarcar que de
pa, no en podien comprar ni els que depenien estrictament d’un mezquino salario, de
manera que els que no disposaven ni d’aquests ínfim recurs, sembla obvi que solament
podien emigrar o provar d’emigrar. Aquesta notiícia no és pas excepcional, ja que la
veurem reproduïda sovint, junt amb altres de l’establiment de cuines pels pobres, aturats,
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etc. fins a fi de segle. En definitiva ens sembla una mostra més de la precarietat d’una
població que com element de supervivència solament comptava amb els horts urbans,
que apareixen descrits en el cèlebre qüestionari de Zamora i  en el no menys conegut
Calaix de sastre del Baró de Maldà, i en la manufactura tèxtil. La mateixa orografia
urbana probablement era determinant en un recinte urbà aplegat a la costa de sota el
castell, per darrera del qual transcorria l’aigua de la riera de Metge. Part d’aquesta aigua
es derivava cap a la població seguint el curs de la profunda rasa dels Molins, ara ja
gairebé totalment obstruïda, urbanitzada i edificada.3

Del mateix 1868, hom pot llegir també un curiós article que s’ocupa de la manca d’aigua
a la població:

“Mirada nuestra población a vista de pájaro, como suele decirse, ofrece el

aspecto del mapa de América”.

Está dividida en dos cuerpos, próximamente iguales, separados por la garganta que

forma en el Golfo, punto estrecho en que la población, al seguir su espontáneo desarro-

llo, tuvo que limitarse, para atravesar la hondanada que forma el torrente por donde

discurren las aguas desviadas del riachuelo Metge. Uno de estos dos cuerpos ocupa la

falda del castillo, y su situación es más elevada que la del otro. Hacemos notar esta

disposición de nuestra villa, para que se observe más facilmente la mala distribución de

los manantiales de agua potable en la misma. En efecto, estos abundan mucho en las

inmediaciones del torrente, y en la segunda mitad o parte baja de la población, pero en

la parte elevada, es decir desde las fonts de dalt para arriba, no se halla ningún manan-

tial, a menos que quiera considerarse como tal el pozo de Santa Magdalena, que, por la

escasez de sus aguas y por la mala disposición en que se halla, no vale la pena mentarlo.

De manera que las personas que viven en las últimas casas de la población, si no

quieren aprovechar el agua del mencionado pozo, la cual, además de correr el peligro de

que la ensucien los chiquillos, cuesta bastante trabajo el sacarla, necesitan emplear en

ir y venir de las mencionadas fonts de dalt, más de un cuarto de hora. Y aparte del tiempo

que debe emplearse no es nada apetitoso, para las pobres mugeres que viven en aquella

parte de nuestra población el tener que subir, cargadas con los cántaros, la pendiente de

la interminable calle de las Canals”. Continua dient que s’havia pensat en construir dipòsits
a la riera de Metge però que s’ha hagut d’abandonar la idea per manca de pressupost. Per
fi, sota l’esmentada riera s’ha trobat aigua, s’han assignat recursos al projecte “y sabemos

también que algunas personas que no poseen recursos, han ofrecido contribuir con su

trabajo personal, para llevar a cabo la mejora de que nos estamos ocupando”.4

En aquesta descripció hi veiem nítidament la precarietat amb que vivia aquesta  població
d’hortolans, pagesos, filadors, teixidors a mà i traginers. La mateixa manca d’aigua a que
al·ludeixen, serà la causa de sovintejades crisis de malalties contagioses i tot plegat, de



201Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg.199-218, ISSN: 0213-0718

Algunes aportacions de la premsa local (1868-1923) a la història de la medicina berguedana

la misèria que obligava a molts dels seus habitants a l’emigració cap als emergents
centres fabrils on podien trobar feina.

Els baixos de les cases que formaven els estrets carrers de la vila, eren aprofitats per
estables de porcs, gallines, conills, i els corresponents femers que servien per adobar els
horts.

A manca d’una topografia mèdica de les que  van publicar aquells anys alguns metges
higienistes, aportarem a mode de succedani, un article titulat Cuatro palabras sobre las

condiciones higiénicas de Berga. El signa F.Z.A. 5

L’autor ens diu que havent ja passat l’epidèmia de verola es pot parlar serenament –diu-
de les condicions higièniques de la població. L’entorn facilitaria que aquestes fossin
excel·lents, però a la pràctica, aquestes bones condicions es veuen disminuïdes per
diverses causes.

Per Zavala, una de les principals causes, sinó la primera que perjudica la salut pública és
la manca de condicions higièniques a les vivendes en general i de manera molt especial
a les vivendes de la nombrosa classe obrera; per ell, “la morada del obrero es un centro

de insalubridad”.

La causa principal de les deficients condicions higièniques és la manca d’espai i de
ventilació. Aquestes mancances s’agreugen, encara, perquè els baixos de la majoria
d’aquestes vivendes, estan destinats a estables de vaques, de porcs i de conills, “no

faltando en ninguna, letrinas y depósitos de materiales fecales, que con sus miasmas

deletéreas vician el aire que continuamente respiramos. No se crea que exageramos;

barrios enteros existen en esta, donde en un pequeño chiribitil viven envueltos y confun-

didos las vacas y cerdos con una numerosa familia, y estas casas, donde el aire es más

necesario por haberse de consumir en tan gran cantidad, y por haber tantos elementos

que lo vician, carecen, como ya hemos dicho, de la necesaria e indispensable ventila-

ción, pues generalmente solo tienen dos raquíticas ventanas, que por sus dimensiones

y posición a penas pueden, no ya proporcionar aires puros, porque no existen en estos

barrios, sino que ni aún la insuficiente luz para alumbrar el interior”.

En aquestes condicions no és pot gaudir d’una bona salut, ja que com a mínim els seus
habitants estan en “cierta predisposición para contraer enfermedades” al mancar l’aire
pur, principal element de la vida sana, que mai arriben a respirar.

La preocupació, però, de Zavala no es limitava pas a l’higienisme, sinó que el preocupava
tant o més la salut moral de la població que vivia en aquelles condicions d’habitatge.



202 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg.199-218, ISSN: 0213-0718

Josep Noguera i Canal

També hem de dir que tampoc és una novetat en els estudis d’aquesta mena. Vegem
com ho argumenta:

“Las enfermedades y la decadencia física, son los resultados que inmedia-

tamente se notan en los pueblos que tienen la desgracia de tener habitacio-

nes tan mal acondicionadas; pero hay otros de un orden más elevado; nos

referimos a los efectos morales, provenientes de las mismas malas condi-

ciones de los edificios destinados para habitación de la clase obrera. Si

entramos en uno de estos tabucos vemos en un espacio reducidisimo, don-

de para disfrutar de una mediana comodidad no podrían habitar más de tres

o cuatro personas –y estas suponiendo fueran pertenecientes a una misma

familia, compuesta del matrimonio y dos hijos del mismo sexo- vemos, repi-

to, seis, ocho o más individuos de distinto sexo, por lo cual, en algunos casos,

no puede haber la conveniente separación e independencia entre sus mo-

radores. Esto, además de no ser higiénico, es altamente repugnante, y faci-

lita comprender el porque de esa precocidad que nos maravilla, en jóvenes

apenas llegados a la edad de la pubertad. Las causas morales son doble-

mente sensibles, por que son dobles sus efectos; no solamente dañan el

espiritu, sino que todos sus actos tienden a debilitar el cuerpo, llegando a

enervarle de tal suerte, que su estado normal es la enfermedad, consiguien-

do este resultado tanto más facilmente, cuanto que por efecto del

aglomeramiento que hemos dicho, las causas empiezan a obrar en cuerpos

débiles por su juventud, y predispuestos a enfermedad por los aires mefíticos

que respiran continuamente.

La familia, ese lazo santo que une al hombre con la sociedad, puede sufrir

rudos golpes a causa del miserable estado de las viviendas a que nos

referimos. En efecto, el obrero que durante el día ha estado trabajando en

los talleres de una fábrica –que por buenas condiciones que reuna, y sea

cualquiera la materia  que en ella se manipule, han de respirarse aires

más o menos infectados, pero nunca enteramente puros- sale de allí ávi-

do de respirar una atmósfera libre de miasmas, indispensable para su

conservación; pues bien, este obrero no puede buscar en su casa ese

elemento de vida, porque en ella la atmósfera está más cargada, el aire es

menos puro que el de los talleres donde pasa el día; así es que busca lejos

de su hogar y familia un sitio de esparcimiento donde poder dilatar su

pecho con libertad. Las funestas consecuencias que para la familia y para

la sociedad entera puede tener este alejamiento del hogar doméstico,

facilmente se comprenden, pues están en el ánimo de todos, y por tanto,

no es necesario nos detengamos en señalarlas”.
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L’autor, contractista d’obres i per tant coneixedor de les característiques de les
construccions berguedanes, clou el seu extens article del que reproduïm alguns fragments,
fent unes recomanacions i avisant del risc que aquella situació pot presentar si no
s’esmena. Escriu:

“Proporcionemos a la clase obrera habitaciones bien ventiladas y capa-

ces, en proporción a la familia que la haya de habitar; dispóngase de

modo que pueda haber la conveniente separación de sexos y edades;

obsérvense con rigurosa exactitud los reglamentos de polícia urbana, y se

verán desaparecer, o cuando menos disminuir, muchas enfermedades,

cuyo único sostén son las causas indicadas, logrando con algunas de

estas medidas contribuir eficazmente al bienestar y moralización de la

clase obrera, punto interesantísimo, ya se mire bajo el aspecto moral y

social, ya se haga solo teniendo presente la vida material.

No desconocemos la gran dificultad de proporcionar en un corto plazo,

buenas habitaciones a los obreros; llegar a este resultado no es obra de

un día sino de mucho tiempo, y obedeciendo a un plan de antemano

concebido: adóptese este plan, y paulatinamente se verán desaparecer

esos edificios que afean la población, y vician notablemente sus condicio-

nes higiénicas.

Pero entretanto, podría hacerse mucho reformando las casas existentes,

dotándolas de mejores condiciones higiénicas, para lo cual bastaría pro-

porcionarles ventilación, y proscribir, sobre todo, esas inmundas pocilgas

y demás depósitos de materiales fecales, que convierten algunos barrios

en un inmenso estercolero.

Como si las malas condiciones de los edificios no bastasen para hacer

insalubre una población, dotada por la naturaleza de condiciones inmejo-

rables, los alrededores estan llenos de pudrideros no bien dispuestos y

acondicionados, como de consuno aconsejan la higiene y la agricultura,

sino enteramente descubiertos, y situados de manera que basta el más

ligero airecillo, para que la fetidez que despiden inunde la población, cau-

sando los fatales resultados que son consiguientes. Si la salud pública

exige la desaparición de esos focos de infección, no menos imperiosa-

mente lo reclama el interés de los mismos agricultores; pues con el siste-

ma empleado en la producción de abonos, cuando estos son depositados

en la tierra, han perdido ya sus mejores cualidades” (...) “......recuérdese

los estragos que el año cincuenta y cuatro causó la invasión del cólera,
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estragos que, dada nuestra posición, dudamos hubiera ocasionado, a no

ser eficazmente ayudado en su tarea destructora por las causas indica-

das. En la reciente epidemia variolosa, tenemos otro ejemplo palpable de

la influencia de estas causas, y si bien las victimas han sido pocas, el

número de invadidos ha sido bastante considerable; pero si esta vez no

tenemos que deplorar grandes males, debemos prevenirnos para lo suce-

sivo, adoptando las medidas y llevando a cabo las reformas que aconseja

la higiene”. 6

Aquestes queixes i recomanacions no van servir per a res o per ben poca cosa.
Possiblement la situació denunciada encara es va anar agreujant, fins que per les cau-
ses denunciades per Zavala, les cases de la població es van començar a ensorrar l’any
1891. 7

DOS METGES BERGUEDANS: LLUÍS BLANXART I GRAU I CARLES CASALS I SALA.

Lluís Blanxart i Grau (Berga 1844-1922).

Vilardaga n’escriu: “Ilustre médico. Fue alcalde. Es el único que durante una serie de

años tuvo establecida en esta Ciudad, una estación meteorológica, sin retribución ni

subvención alguna. Lástima, que una traidora enfermedad, retenga en cama tan estu-

dioso como inteligente médico”. 8

Calbet i Montañà amplien la informació. Fill del notari Lluís Blanxart i Camps, estudià a
Vic  entre el 1858 i el 1860. Batxiller a Barcelona el 1862, es va llicenciar en medicina el
1868. Es va establir a Berga (ometen que després es va traslladar a Barcelona) i també
citen l’estació meteorològica i afegeixen que es va dedicar a l’oftalmologia, obrint un
establiment d’òptica el 1885.

Cofundador d’un Ateneu on s’impartien classes populars de lectura, escriptura, aritmètica,
francès i cant.

Va ésser alcalde de la ciutat de l’abril del 1876 al març del 1877. El 1893 va ésser
Delegat de la Unió Catalanista. 9

Lluís Blanxart està enterrat al nínxol nº 143 del cementiri de Berga, compartint tomba,
entre altres, amb l’escriptora Aurora Bertrana.
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Carles Casals i Sala (Berga 1853- ?)

Vilardaga n’escriu: “Sirvió en el Ejército, ejerciendo varios años de médico militar. Du-

rante muchos períodos fué recto, justiciero y probo médico civil de la Comisión Mixta de

reclutamiento, de la Provincia de Barcelona. Publicó unas “Notas Médico-legales a vi-

gentes disposiciones sobre reclutamiento”, en correcto y elegante estilo. Es un libro

rebosante en conocimientos y único en su género”.10

Afegirem que com a metge militar va participar a la tercera carlinada amb els liberals.
S’establí a Berga i col·laborà al periòdic liberal El Bergadán que dirigia l’ex diputat federal
i advocat Rafael Joaquim Penina i Sala, cosí germà seu (les mares eren de la històrica
pairalia del Solsonès, la Sala de Linya). El 1882 va obtenir el grau de Doctor a Madrid.

En el seu retorn a Berga, com de seguida veurem va dirigir el periòdic Crónica de Berga.

Ben aviat toparen amb Penina, director d’El Bergadán, que feu la guerra a Casals que
s’havia passat als seus adversaris polítics. L’afer acabà al Jutjat que condemnà a Penina
a una indemnització i a allunyar-se de Berga. Aleshores feren les paus.

Penina morí prematurament el 1898 i Casals es va casar amb la seva vídua.

EL PERIÒDIC “CRÓNICA DE BERGA” I ELS DOS METGES BERGUEDANS.

El dia 7 de juliol del 1883 va aparèixer el primer exemplar del periòdic Crónica de Berga,
al servei polític de l’industrial Agustí Rosal i Sala que acabava de ésser nomenat alcalde
de la ciutat.

Aquesta publicació, com ja hem avançat, la dirigí el metge Carles Casals Sala, sotsdelegat
de Sanitat del Districte, que en tot moment mostrà una gran preocupació per salut
pública: publicava mesures preventives de tipus higiènic, informava dels avenços de la
ciència mèdica a Europa i de les mesures preventives que calia prendre davant les
epidèmies, majorment el còlera que ja es patia al sud de França i en algunes poblacions
de Catalunya. A Berga encara era ben viu el còlera patit l’any 1854 11

Les informacions publicades per Crónica de Berga, provenien de publicacions científiques
i pel que fa a les mesures preventives, reproduïen les que prenia l’ajuntament de Barce-
lona i la seva Junta de Sanitat.

Crónica de Berga publicarà, també periòdicament, el nombre de naixements i defuncions,
amb l’edat dels difunts, de la població.
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Ja en el primer número de la publicació (7-VII-1883) es pot llegir un article prevenint dels
perills del còlera, que en aquell moment causava estralls a l’Índia.

Molt pocs articles publicats a Crónica de Berga, van signats. Els articles de divulgació
mèdica més extensos publicats, van signats amb el pseudònim Filobergio, que suposem
que és l’emprat pel Dr. Lluís Blanxart.

Al no haver-se conservat col·leccions senceres de la premsa berguedana, no podem fer
un buidat en profunditat, però els exemplars consultats cronològicament, ens permeten
fer un seguiment de les preocupacions sanitàries del Dr. Casals. Ometem les seves
tasques d’inspecció a diferents pobles del Districte, majorment produïdes per malalties
sospitoses i per la venda fraudulenta i clandestina d’aliments de procedència de risc,
majorment, la venda de carns de vaca i de xais morts per malaltia o accidents.

Detallem algunes publicacions:

Una de les preocupacions de la gent que habitava els petits nuclis urbans i el món rural
del Berguedà, era la ràbia o hidrofòbia, el temible mal que es podia  trametre a les
persones mossegades per gossos folls, causant una mort molt dolorosa.

Aquest perill sovintejat, els poders municipals el prevenien amb l’enverinament dels
gossos que havien aparegut a les poblacions: era el repartiment de les populars “boles”,
que acabaven amb la vida dels cans abandonats.

El març del 1884 a alguns pobles del Districte es van veure gossos sospitosos de follia.
El 22 de març la publicació de Casals  (nº 38) informava que a Berga havien aparegut dos
gossos amb símptomes de follia i havien estat sacrificats. També a altres poblacions: a
les colònies Prat i Viladomiu havien matat tots els gossos en prevenció. També afirmen
que es diu que un gos sospitós havia mossegat al rector de Correà o Gargallà i a altres
persones que estaven amb ell.

En el mateix exemplar Casals publica un article, “Precauciones contra la Triquina” signat
pel Dr. Josep Anfruns, un metge-cirurgià berguedà que exercia a Barcelona, amb el que
Casals i Blanxart devien tenir relació.

El 12 d’abril (nº 41) publiquen un extens article dels estudis realitzats per Pasteur contra
la hidrofòbia, que suposaran, si els resultats es confirmen, el guariment d’aquesta
enfermetat.
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Ja posats a informar d’avenços mèdics, escriuen que a Alemanya han trobat el remei
contra la diftèria, en base a una cullerada matí i vespre de trementina rectificada, que es
pot prendre amb llet.

L’amenaça del còlera del 1884

A l’estiu del 1884 el còlera havia penetrat a algunes ciutats del sud de França. A Barcelona
sorgeix una gran preocupació pel risc de contagi i Casals se’n fa ressò al seu periòdic.

El 7 de juliol informa que el còlera havia arribat a Alacant. El 12 de juliol, Crónica de

Berga, (nº 54) va publicar el titular “Atrás el cólera”, que ja és ben proper. Filobergio

publica les mesures preventives que han de prendre les autoritats i la població.

El governador civil de Barcelona, en previsió al possible contagi ha suspès les classes a
totes les escoles públiques i privades de la província. Pocs dies després torna a autoritzar
l’activitat escolar, possiblement per l’alarma que degué ocasionar aquesta mesura.
L’exèrcit ha traslladat tropa a Puigcerdà per establir un cordó sanitari a la frontera i fer
complir les ordres establertes en previsió. El periòdic berguedà lamenta que aquesta
mesura és insuficient perquè diversos contrabandistes del territori, bons coneixedors
del terreny, continuen les seves activitats.

El 19 de juliol, el periòdic (nº 55) informa que la Junta de Sanitat de la població estudia
la necessitat d’habilitar un hospital de colèrics en un lloc apartat de la població. El lloc
escollit serà el conegut per La Vinya. (Entenem que es tracta d’una masia d’aquest nom
situada poc abans d’arribar a Berga).

A la vegada, l’esmentada Junta també ordena la desinfecció de clavegueres i l’adquisició
de desinfectants; extremar el control dels aliments que entren a la població.

Publiquen les instruccions per prevenir el còlera segons els estudis realitzats per Pasteur
i Koch i donen la notícia de que 100.000 habitants de Barcelona han abandonat la ciutat
en prevenció.

El 26 de juliol (nº 56) el periòdic informa que es practiquen inspeccions sanitàries als domicilis
berguedans i que s’han incautat aliments en mal estat que s’introduïen a la població.

El 23 d’agost (nº 60) informa de la falsa alarma d’un cas de còlera a Vallcebre, on s’ha
personat el Dr. Casals per a fer la inspecció.
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Filobergio informa de les ciutats afectades i anirà informant successivament de les
defuncions de cada ciutat (Marsella, Cette (Seta), Perpinyà, etc). També reprodueix les
informacions que publiquen diversos periòdics.

El 6 de setembre (nº 62), Casals publica una “Correspondencia”, signada per Filobergio,
datada a Barcelona el dia 4 del mateix mes, segons la qual la ciutat recuperava les
activitats industrials i comercials, perquè el còlera pràcticament havia desaparegut.
Arribava, però la notícia que el còlera havia estat declarat oficialment a la província
d’Alacant. A darrers d’agost hi havien arribat passatgers procedents d’Alger, alguns dels
quals patien febres pal·lúdiques i que havien passat per Seta. La notícia la va fer pública
el governador civil en anunciar que per aquest motiu el Rei suspenia un viatge que
aquells dies havia de realitzar a Alacant.

El còlera s’havia estès a Novelda, Elx, Oliva i Albaida.

El temor a l’epidèmia colèrica continuava. El 20 de setembre (nº 64) el periòdic berguedà
publicava com a suplement la “Instrucción popular relativa a los Preceptos que deben

observarse en épocas de epidémia cólerica dada por la Real Academia de Medicina de

Barcelona a petición del Excmo. Ayuntamiento”, datada l’1 de juliol del 1884, redactada
per una Comissió Ponent formada pels doctors Bartomeu Robert, Rafael Rodríguez
Méndez, Francesc de Sojo i Francesc Aguilar, farmacèutic. La signaven Bartomeu Robert
com a president i Josep Cabot com a secretari.

Com a exemple de les falses alarmes que abundaven, transcrivim un desmentit publicat
el 4 d’octubre (nº 66): “El domingo último se hizo correr como muy válida la notícia de que

en una casa de la calle del Vals (el nom correcte és Balç) de esta ciudad se encontraba

en estado grave una mujer a consecuencia del cólera. Llamado el médico que asistia a

la enferma, en presencia del Sr. Alcalde, del Subdelegado de Medicina y de un médico

de la Junta de Sanidad, manifestó que ni remotamente podia sospecharse, por los

síntomas que presentaba la aludida mujer, en la presencia de un caso de cólera.

Aconsejamos a nuestro vecindario no crea a la ligera notícias parecidas, pues debe

tener la seguridad de que si un peligro para la salud pública se presentase se anunciaría

con las debidas formalidad y oportunidad”.

El 25 d’octubre (nº 69), el còlera es donava per desaparegut. Es va cantar el tedèum

preceptiu i es van repartir pans a la població.
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L’amenaça del còlera de l’any 1885

El metges Casals i Blanxart continuaven, des de Crónica de Berga, preocupats per la
salut dels berguedans i pels avenços de la ciència mèdica. El 7 de març 1885 (nº 88),
Filobergio publicava un extens article sota el titular “La vacunación cólerica o el preser-

vativo del cólera”. En aquest article, explicava que el Dr. Ferran havia estat comissionat
per l’ajuntament de Barcelona per estudiar l’epidèmia colèrica al sud de França i que el
seu estudi l’havia exposat en diverses conferències a Barcelona, amb l’objectiu de
cercar “noves formes” del microbi del còlera, “cuya completa evolución ha llegado a

encontrar, y los ensayos de inoculación profiláctica o preservadora que con él ha hecho”.
D’aquest resultats el Dr. Ferran en va presentar diversos cultius realitzats per ell mateix.

A partir dels estudis del Dr. Ferran, el microbi considerat fins aleshores en el grup “de las

bacteriáceas, el Dr. Ferran le coloca en el grupo de las peronosporáceas, y en gratitud a

la ciudad de Barcelona le da el nombre de Peronóspora Barcinonae, pero los periódicos

científicos de nuestra capital de provincia en obsequio al Dr. Ferran, primero que ha

evidenciado toda la evolución del parásito, proponen la denominación de Peroronóspora

Ferrani, que no dudamos será aceptada”.

Ferran hauria descobert una vacuna preventiva experimentada en la seva mateixa perso-
na i en amics seus, com el mateix Filobergio, segons relata detalladament, sobre la que
s’haurà de pronunciar la Reial Acadèmia de Medicina.

L’interès dels nostres metges no es limitava pas a la prevenció del temible còlera: el 14
de març, Crónica de Berga va reproduir unes “Reglas generales aplicables en caso de

enfermedad infecciosa, (tifus, fiebres eruptivas, difterias, etc.)”, publicades per
l’ajuntament de Barcelona. Dotze d’aquestes regles eren de caràcter general i set,
d’específiques contra la diftèria.

A l’estiu del 1885 novament l’amenaça del còlera va tornar a alarmar a la famolenca
població berguedana. Lamentablement no s’han conservat o no hem tingut a l’abast els
exemplars de Crónica de Berga d’aquest període. Seguint un altre periòdic local, El Bergadán,
i les actes municipals, vàrem poder fer una síntesi d’aquesta amenaça colèrica i de la
precarietat berguedana del 1884-85, a Berga en temps del Canal Industrial (1885-1900),
on també ens ocupem d’altres malalties com el grip del 1894, pel que no hi insistirem.12

Tornant a Crónica de Berga, que dirigia el Dr. Casals, i que motiva aquesta comunicació,
la recuperem el 26 de setembre (nº 117) amb la notícia de que l’alcalde ha convocat la
Junta de Sanitat, “que no habia celebrado sesión alguna desde el últimos del mes de

Julio”, quan l’amenaça del còlera a Berga sembla que ja havia passat.
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En el numero següent del periòdic (nº 118) del 3 d’octubre, publiquen el nombre de
morts de Barcelona, també per districtes: 350 homes i 634 dones, des del 9 de juliol fins
al 15 d’agost. Al nº 119, del 10 d’octubre escriuen que del 16 al 30 de setembre, han
mort, a Barcelona, 60 homes, i 110 dones, segons dades del Dr. Nin i Pullés.

El còlera, però, encara era geogràficament, proper a Berga. El 10 d’octubre (nº 119)
podem llegir a Notícias de Berga y del Partido, que a Cardona han mort de còlera cinc
persones i onze a La Coromina. El focus de l’enfermetat és a Súria, on han mort més de
cent persones: 4-5 diàries.

A la vegada, informen que els metges de Vic han enviat al ministre de la Governació un
escrit on exposen que les males condicions higièniques de la comarca de Sant Joan de
les Abadesses poden ésser la causa del còlera d’aquella comarca, de Ripoll, Sant Hipòlit,
Sant Quirze, Torelló, Manlleu, Vic i altres pobles i sol·liciten mesures de sanejament.

A Saragossa, la primera defunció per còlera va ésser el 16 de juny i la darrera el 16 de
setembre. El fatídic balanç va ésser de 2.324 defuncions: 800 pàrvuls; 595 homes i 923
dones. En el mateix temps del 1884, s’havien produït 614 defuncions.

Crónica de Berga, el 17 d’octubre (nº 120) publicava la gran notícia que el còlera remetia
a Barcelona, i el 31 del mateix mes (nº 122) que remetia arreu i es podia donar per
desaparegut. Com a mesura preventiva, governamentalment es prohibia la visita a
cementiris on haguessin estat enterrats colèrics, la diada de Tots Sants.

La darrera Crónica de Berga conservada és el nº 127 del 5-XII-1885. Creiem que amb
l’any, finia també la meritòria publicació que dirigia el Dr. Carles Casals i Sala, que
s’havia ocupat, reiteradament de les qüestions higièniques de la població.

LA PORTADA D’AIGÜES A BERGA I EL DR. LLUÍS BLANXART I GRAU.

A l’entrar al segle XX, la precarietat berguedana no havia pas canviat. Tampoc havien
millorat les condicions higièniques que els metges Casals i Blanxart reclamaven.

La publicació El Tagast, nº 11 del 5-VII-1899, adversària de l’Ajuntament sortint  -el
presidit per Feliu Sagalés Casellas- li passava comptes. Entre altres queixes, escriu:

“la polícia e higiene públicas están hechas un asco. Y la vida privada que

afecta hondamente a la salud del vecindario, da horror.

Tantas son las pocilgas, tan abandonados los sumideros y tan extensos y
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pestilentes son, en todo el casco de la ciudad, los depósitos de letrinas,

inmundicias y materias pútridas de asfixiantes y pestíferas emanaciones

que, solo con repugnancia y grave riesgo de la salud, puede recorrerse la

población (...) Solo milagrosamente puede hallarse Berga libre de epide-

mias y enfermedades contagiosas ante el abandono y desidia en que, en

grado superlativo, se han dejado tan importantísimos ramos, cuando Berga

reune condiciones de ser el modelo de limpieza y salubridad)”.

A Lo Pi de las Tres Brancas nº 58, 1-V- 1901, publicació dels catalanistes berguedans de
la Unió Catalanista, apareix la primera part d’un treball titulat “Un Govern Higiénic”; en el
nº 61, del 16- VI-1901, apareix la segona part; en el nº 72 del 31- XII- 1901, la tercera;
finalment, en el nº 83 de l’11-VIII-1902, veiem publicada la quarta part, que és la de més
interès. Les quatre parts apareixen signades amb el pseudònim Filobergi, darrera el
qual, creiem que hi ha el Dr. Lluís Blanxart, l’antic Filobergio de Crónica de Berga. Blanxart,
era nét del farmacèutic i botànic Francesc Grau i Soler, que va ésser el primer en fer un
estudi de les aigües de les fonts de Berga i la seva rodalia.

L’1 de maig del 1901 Filobergi fa un breu raonament de la necessitat que tenen les
poblacions d’ésser administrades per un govern higiènic, però, què és un govern higiènic?,
es pregunta. Vegem la resposta de l’autor: “En una paraula, Govern higiènic serà aquell

que no tingui altra mira ni guia en tots sos actes que la salut del poble que administra”.

La segona part de l’article es va publicar el 16- VI- 1901. Continuant la primera part de
definició del govern higiènic, escriu: “El govern segons l’Higiene, ha de procurar que els

seus súbdits puguin respirar en tots els seus dominis un aire pur i sanitós; aliments bons

i en abundància; que puguin beure per arreu on hagin establert les seves morades aigua

neta i saludable; educació i instrucció, etc.; l’establiment d’una verdader ensenyament

agrícola. El govern que per damunt de tot no protegeix l’agricultura, no serà mai un

govern higiénic”.

Acaba dient que un altre dia, exposarà com entén que ha de comportar-se una autoritat
local per ser higiènica, concretant, en quan pugui el que reclama la higiene de Berga.

El 31-XII-1901, l’articulista  s’ocupa de la higiene política, moral i material del nostre
poble. Escriu: “Ens limitarem a escriure avui els principis i regles generals que deu tenir

en compte i posar en pràctica una autoritat municipal perquè no sigui per ella lletra

morta, i sigui pels seus administrats font de vida i de salut, l’antiga base intuïtiva de les

legislacions socials: “Salus populi suprema lex”.
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- educació

- equipaments socials

- “amb mercats, escorxadors, canyets, amb l’assortiment d’aigües pota-

bles, amb fonts i rentadors públics, monuments, cementiris; amb tot el

que de prop o de lluny, s’entengui amb la higiene pública, cau baix la

intervenció i millor del govern de l’autoritat municipal”.

La darrera part d’aquest extens article no apareix publicada fins l’11 d’agost del 1902.
És la més interessant perquè respon a una investigació de la situació berguedana.

Filobergi raona que per establir el que deuria ser Berga, “seria necessari posseir les

dades estadístiques i científiques que demana una bona topografia mèdica, la qual és

d’esperar que treballin algun dia els metges de la ciutat, per la seva honra i profit de la

pàtria”. La topografia mèdica que Blanxart reclamava, malauradament no es va escriure
mai. L’únic autor del Berguedà que va escriure una obra d’aquestes característiques va
ésser Francesc X. Montanyà Santamaria, nat a Montmajor, i doctorat a Madrid el 1908,
que es va traslladar de Gironella on exercia la medicina, a Ponts a primers del 1900 13 , on
va escriure la monografia mèdica d’aquella població.

Blanxart agraeix al jove berguedà Joan Sala Lladó 14 , estudiant de medicina, “entusiasta

per la ciència i per la pàtria”, les informacions que li ha cercat:

- Cens d’habitants de la ciutat de Berga: 5.408
- Cabal d’aigua potable de que disposa la població: 500 plomes
- Aigua de la Riera de Metge canalitzada cap  a la població que es pot
utilitzar per la indústria, regar i netedat de carrers i clavegueres: uns
7.000.000 de litres per dia
Naixements 1891- 1900: 1.996 total
Defuncions 1891- 1900: 1.912 total
Matrimonis 1891- 1900: 491 total

MORTALITAT ESPECIFICADA PER EDATS DECENALS

Any 1-10  11-20  21-30  31-40  41-50  51-60  61-70  71-80  81-90  91-100

1891 68 4 11 9 13 12 19 10 2
1892 72 13 12 11 13 17 18 21 7
1899 84 17 15 7 19 7 17 26 6
1900 56 13 17 11 22 10 16 13 8 1
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Escolarització:
Nois que assisteixen a l’escola pública de Sant Joan: .................. 75
Nois que assisteixen a l’escola pública de La Valldan: .................. 67
(no dóna cap notícia de noies escolaritzades).

L’autor admet que no es coneixen les causes de les defuncions que orientarien “sobre

els punts de l’existència dels enemics de la sanitat” a Berga.

Partint d’aquestes dades, compara la mortalitat de Berga amb les dades oficials de l’any
1900 publicades pel Director General de Sanitat, Dr. Pulido, en la seva obra “Sanea-

miento de poblaciones españolas”: Berga perdé el 30’5 per mil dels seus habitants,
mentre Barcelona el 25’2; Lleida un 29’6; Girona aquell any va ser la capital de província
espanyola més castigada, arribant a prop del 47 per mil. Afegeix, “Girona deu cuidar ses

aigües tant poc com Berga”.

L’autor també estableix comparacions amb altres països del món i s’estén llargament
insistint en la cura amb que un govern higiènic ha d’ocupar-se de les aigües, tant de la
potabilitat de la que entra com dels abocaments i clavegueres per on s’evacua, que pot
generar enfermetats contagioses com el tifus. També s’ocupa de les pèrdues
econòmiques que aquestes taxes de mortalitat representen per la població que les
pateix. Escriu: “Avui es capitalitza tot, i es reconeix (sense que càpiga discussió) que el

primer capital d’un país són les persones. Berga ha perdut en aquest decenni unes 740

persones que, segons la Higiene, no devia perdre (deixem a banda els designis de la

Providència) i acceptant que cada una d’elles hagués aportat a la riquesa comú per medi

del treball que hauria pogut fer, la quantitat de 500 duros, que és un càlcul sens dubte

reduït, atès que la meitat moriren abans dels 30 anys, resulta que bé nostra ciutat ha

estat danyada econòmicament en 370.000 duros per no governar-hi la higiene. I no

parlem de les conseqüències doloroses que en la salut i vida dels sobrevivents causa la

pèrdua dels sers estimats: s’enxarxen com les cireres les consideracions de tota mena

al tractar aquest assumpte”.

L’autor fa una referència concreta a l’any 1894, en què, sense que es podés parlar
d’epidèmia ni a Berga i a la seva rodalia, moriren 309 persones a la ciutat, que represen-
ten el 57 per mil. Fent una comparativa amb les dades del 1900 de capitals amb milions
d’habitants (Berlín, Brussel·les, Cristiania, Filadèlfia, Ginebra, Hamburg, Londres, Roma,
Venècia, Viena, les defuncions oscil·laren entre el 15 i el 20 per mil. (cita Bombai que,
afligida per la pesta, arribà al 70 per mil).

Com a censura a l’ajuntament de l’època, escriu: “De l’any 94 recordo un o dos articles

que publicà El Bergadán en aquell estiu per tranquil·litzar a les persones que tinguessin
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pensat passar-hi temporada; però ni en ells ni enlloc vaig enterar-me de que l’autoritat

hagués fet examinar les aigües per saber si portaven microbis ni de quina qualitat. De

que‘n portaven, no‘ns pot cabre cap dupte; perquè la malaltia que hi dominà havia de

ser de les contagioses, i com que recordo també que la principal regió de la residència

del mal era el ventre, és de creure que la causa anava amb el menjar i el beure”. Filobergi

acaba lamentant, que no s’analitzessin les aigües de Berga, acció que hauria permès
salvar vides, retirant les dolentes.

L’AIGUA DE LA FONT DE TAGAST

Berga s’abastia de l’aigua de la riera de Metge i de les fonts de la població. S’havien fet
diversos estudis per incrementar-ne el cabal (Canal Oscura, etc.) però sempre quedaven
en el paper per manca de capitals.

Finalment, es pensà en la Font de Tagast a 1.790 m. sobre el nivell del mar, sota el Roc d’Uró.

L’ajuntament de Berga en la sessió del 22-IX-1913, a proposta del regidor i farmacèutic
Joaquim Serra i Huch, prengué l’acord d’encarregar la confecció de projecte de portada
de l’aigua de Tagast a la ciutat a l’arquitecte municipal Alexandre Soler i March i al també
arquitecte Josep Coll. Els abonarien el 3% de l’import total del projecte, les despeses
extraordinàries i se’ls facilitarien els peons necessaris pels treballs de camp. Amb data
25-V-1914, el farmacèutic Josep Cardona, en presentà l’anàlisi: caràcters físics, anàlisi
química i anàlisi bacteriològica.

A aquest projecte s’hi varen oposar els industrials tenedors d’aigua de la Riera de Metge
pel temor de veure disminuïts els cabals que explotaven. L’industrial i ex batlle de la
ciutat, Ramon Pujol i Thomàs, va publicar un pamflet de 35 pàgines amb el titular “Las

ayguas potables” el 8 de maig del 1915, denunciant el mal ús que es feia de l’aigua i
volent demostrar que el projecte en discussió no era necessari si s’acondicionaven les
fonts naturals de la població. No ens ocuparem d’aquesta publicació que aporta, però,
molta informació. Ens limitarem a reproduir un fragment del que Pujol escriu: “ (...) les

ayguas que es venen servint en certas ocasions com a potables se trovan contaminades

d’extranys elements av l’aditament de trobarhi exemplars de cucas y bitxos acuatichs,

alguns d’ells majors de dotse centimetros y de gruix mes d’un milímetro (...)” (pàg. 12).15

La Direcció General d’Obres Públiques va autoritzar el projecte d’abastiment d’aigua,
atorgant a l’Ajuntament l’aprofitament de 5,64 litres per segon d’aigua de la Font de Tagast.
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El Ministeri de Foment va autoritzat el cànon anual d’arrendament d’aigua als veïns al
tipus de 120 pts. per ploma i 65 pts. per mitja ploma, o sigui, capitalitzant el valor d’una
ploma (2.000 pts.) a l’interès anual del 6%.

Als antics propietaris de plomes d’aigua de les Fonts de Dalt i Riera de Metge se’ls faria
el canvi amb la Font de Tagast a meitat de preu d’arrendament. La Banca Arnús, amb
sucursal a Berga, aportaria el préstec pertinent.

Els tubs serien de ciment armat i dins la ciutat de plom (4.000 metres lineals de tuberia).
La Brigada municipal s’encarregà de realitzar les obres.

L’autor de la crònica escriu: “Amb la realització d’aquest transcendental projecte, Berga

passa a ser la primera ciutat de Catalunya en quant a aigües”. 16

El dia 2- IX- 1923, un dia que plovia, sota la presidència de l’alcalde Viladomat Rodergas,
el bisbe de Solsona Valentí Comellas beneí les aigües d’una cascada que s’havia instal·lat
a la plaça de Sant Pere. En una gran pancarta, es podia llegir: “LA SALUT DEL POBLE SIA
LLEI PER EXCEL·LÈNCIA”. El fotògraf berguedà Elies Sala Lladó immortalitzà l’acte.

Les malalties derivades de la insalubritat de l’aigua “potable” o de la seva deficient
conducció, havien passat a la història, sortosament. De les enfermetats que fins aquell
moment havien generat les lamentables aigües de Berga, solament se n’havia ocupat la
marededéu de Queralt, a qui s’acudia demanant auxili.

Lluís Blanxart havia mort el 5 de febrer del 1922, sense haver pogut veure resolt el
problema de l’aigua que tant havia reclamat.

A MODE DE RESUM

Els darrers quaranta anys del segle XIX probablement formen un dels períodes en que la
vila de Berga va viure amb més precarietat a causa de la crisi econòmica que no es va
alleugerir fins a la plena arrancada de les explotacions mineres. Les condicions precàries,
tant medioambientals com socials, en què vivia la població, és obvi que no eren les
idònies perquè aquesta gaudís d’una salut passable.

Les topografies mèdiques de diverses poblacions, escrites per alguns metges higienistes
ens fan pensar que el cas berguedà, tampoc era excepcional.
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Com ja hem dit, lamentablement no comptem amb cap d’aquestes monografies i encara
menys amb estudis concrets d’aquests quaranta anys.

D’ací l’interès que hem cregut podia tenir presentar el parèntesi positiu que representa
la tasca de difusió mèdica realitzada pel Dr. Carles Casals des de la direcció del periòdic
Crónica de Berga i la inquietud higienista del Dr. Lluís Blanxart, que com altres metges
que destacaven, es van traslladar a exercir a Barcelona.
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LES REVISTES CULTURALS I COMERCIALS A LA CATALUNYA

CENTRAL A COMENÇAMENTS DEL SEGLE XX:

LA REVISTA ILUSTRADA JORBA I EL COMARCANO

TORNER i PLANELL, Jordi

Director de l’Arxiu Comarcal del Bages

RESUM: L’article analitza dues revistes que es van crear a començaments del segle XX
a la ciutat de Manresa. La seva peculiaritat rau en el fet de combinar dos aspectes:
cultural i comercial establint dos models originals. Es tracta de la Revista Ilustrada Jorba

–el seu primer director i que establí les seves característiques va ser el metge i erudit
Oleguer Miró i Borràs- i El Comarcano; ambdues editades per cases comercials. Cal
remarcar la seva aportació a nivell de la Catalunya central però, també, del conjunt de la
història de la premsa del país.

Paraules clau: Revista Il·lustrada Jorba. El Comarcano. Oleguer Miró i Borràs. Premsa. Manresa.

RESUMEN: El presente articulo estudia dos revistas que se fundaron a inicios del siglo
XX en la ciudad de Manresa. Su originalidad se encuentra en la combinación de dos
aspectos: cultura y comercio creando dos modelos originales. Se trata de la Revista

Ilustrada Jorba –cuyo primer director fue el erudito y médico Oleguer Miró i Borràs- y El

Comarcano; las dos editadas por casas comerciales. Hemos de destacar su aportación
a nivel de la Catalunya central pero, también, del conjunto de la historia de la prensa
catalana.

Palabras clave: Revista Ilustrada Jorba. El Comarcano. Oleguer Miró i Borràs. Prensa. Manresa

*

L’estudi de la premsa de la primera meitat del segle XX a la ciutat de Manresa ens mostra
la gran varietat de publicacions que es van editar; sobretot, fins a l’acabament de la
guerra civil, l’any 1939. En aquest període i ja des de finals del segle XIX, tenim una
premsa d’un caràcter variat i rica en continguts. L’any 1907 trobem dues publicacions de
caràcter comercial: El Boletin del Anunciante (1907) i El Boletin Anunciador (1907-1909).
L’any 1909 apareixen dues noves revistes que aporten una nova concepció en el pano-
rama de la ciutat i del conjunt de la Catalunya central: la premsa comercial-cultural.
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Ens referim a dues publicacions, de dos centres comercials que presenten dos models
diferents: La Revista Ilustrada Jorba i El Comarcano. La primera va ser editada pels
magatzems Jorba i hi va tenir un paper fonamental el patrici i metge Oleguer Miró; la
segona va ser editada pels magatzems Gras.

El doctor Josep Maria Gasol1  ja assenyalava les peculiaritats de la revista editada pels
magatzems Jorba i la qualificava com un cas curiosíssim de publicació mixta –cultural i

comercial- ; també fa esment, d’una forma breu, de la revista editada pels magatzems
Gras. L’estudiós de la història de les empreses de Manresa i el Bages, Josep Camprubí
i Plans, assenyala la creació de la revista com un gran encert de Joan Jorba i Rius.2 En
l’obra de Joan Torrent i Rafael Tasis és classificada com a revista literària3 .

I. LA REVISTA IL·LUSTRADA JORBA

La seva periodicitat era mensual i portava com a subtítol “Utilidad:Instrucción:Recreo”.
La llengua que majoritàriament s’utilitzava era el castellà. Els seus continguts són culturals,
d’entreteniment i propagandístics, encara que com tindrem ocasió de veure, hi haurà
una evolució important. Va ser impresa per la Impremta Sant Josep.

Característiques

El primer número de la revista4  ja estableix el model que seguirà en tota aquesta etapa
i que només serà variat a finals dels anys trenta en plena guerra civil. Tanmateix,
l’esquema que ens planteja anirà evolucionant i s’adaptarà amb motius d’homenatges
o commemoracions especials.

La capçalera del primer número va ser dissenyada per J. Canellas amb el títol de Revista

Ilustrada Jorba, l’escut de la ciutat de Manresa a la part superior i en el marge esquerre
amb un disseny que simbolitza el progrés i un dibuix de la Casa Devant, la primera gran
seu de la casa Jorba a la Plaça de Sant Domènec. A continuació hi ha el subtítol.
S’assenyala que la revista era un obsequi de la Casa i que tenia periodicitat mensual i
s’indica l’adreça.

A la portada sempre hi trobem una fotografia –amb el corresponent peu- i un breu
comentari. Les pàgines 2 i 3 solien ser un o dos articles, en moltes ocasions vinculats a
la comarca. A la següent plana un article de cultura general. Seguien una o dues pàgines
dedicades a entreteniments i acudits; també, hi trobem qüestions tècniques o consells
útils per la llar o les tasques diàries i, finalment, tancava la revista una plana d’anuncis.
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La revista, gairebé mai tracta de temes d’actualitat. Ho fa en ocasions molt especials
que tenen una forta incidència en la ciutadania o en la vida dels magatzems Jorba i,
també, en la vida cultural. El número dos recull els fets de la Setmana Tràgica a Manresa
i la crema del convent  de les caputxines  –a tall d’anècdota recordem que l’ordre de les
caputxines a Espanya havia estat fundada per la manresana Àngela Margarida Serafina,
única dona que forma part de la Galeria de Manresans il·lustres-. En el número tres
s’inicia un espai que marcarà tot una època i que anys més tard serà remarcat com un
dels mèrits de la revista pel prevere Jaume Collell. Ho fa en el número 199 de la revista
(abril del 1926). És un dels exemplars que assenyalàvem com especials, està integrament
dedicat al primer director de la revista el doctor Oleguer Miró i Borràs, editat en paper
d’alta qualitat i amb el doble de pàgines que un número normal. Deixem la ploma al
reverend Jaume Collell que en un català deliciós ens diu:

Lo metge Miró’n sab de pendre’l pols a la massa popular, y solament el

seguit de Biografies que, sens interrupció, ha anat publicant, mereixen un

aplaudiment entussiasta de tots los qui estimem les glories catalanes. Ab

eixes biografies, en que alternan l’home de ciencia ab lo poeta, l’industrial

ab l’artista, en Miró ha deixat escrita una vistosa “Galeria de Catalans

ilustres”, que jo aconsellaria se’n fes una edició de propaganda popular;

perque si de Castella se deya en altre temps: Ay de ti Castiella, que faces

los omes e los desfaces; de Catalunya’s pot dir, ab massa veritat, que

engendra als seus hòmens y després els oblida.

Són moltes les personalitats que van anar enriquint aquesta galeria, combinant personatges
d’àmbit ciutadà, comarcal, nacional. Alguns exemples són Joaquim  Cardona i Ramí, Tere-
sa Rius de Jorba (muller del fundador dels comerciants i fabricants Jorba), Josep Argullol i
Serra, Jaume Balmes i Urpià, Pere d’Amigant, Antoni Aulestia i Pijoan, Joan Carles Amat,
Apel·les Mestres, Leonci Soler i March, Ramon Casas, Miquel Costa i Llobera i una llarga
llista. Al mateix temps la revista ens va anar proporcionant un aplec d’imatges i descripcions,
de viles i ciutats més pròximes, Manresa, Artés, Calaf, Solsona ... però també del conjunt de
Catalunya, d’Espanya i l’estranger. Hi haurà un apartat dedicat a la literatura a través de
poemes i contes. En la seva composició combina la fotografia, el gravat i el dibuix.

La dualitat que assenyalàvem entre un caràcter comercial i propagandístic per una part
i un altre de cultural, es trenca a favor d’aquest darrer. En el número 21 s’acaba la
propaganda externa i la propaganda pròpia es mantindrà uns números però, també,
desapareixerà. És molt significatiu aquest aspecte, atès que la política comercial dels
magatzems Jorba es distingueix per una important agressivitat propagandística com
podem veure a través de la premsa: El Pla de Bages, El Diario de Avisos, etc; fet que
demostra que la revista Il·lustrada Jorba va anant agafant una dinàmica pròpia.
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La revista, de forma creixent, potenciarà la il·lustració, les fotografies i el gravat. En el
número 231 (desembre de 1928), en la capçalera de la revista desapareix el dibuix de la
Casa Devant i es substituït per l’emblema dels Jorba “Labor Omnia Vincit”. En Josep
Camprubí en l’obra Joan Jorba Rius 1869-1938, ens en fa una breu ressenya sobre
l’origen de l’emblema. La revista ens transmet uns valors religiosos, conservadors i,
alhora, molt arrelats a Catalunya.

Va tenir tres directors: Oleguer Miró i Borràs (1909-1926), Anton Busquets i Punset (1926-
1934) i  Miquel Bosch i Jover (1934-1936)5 . Tots tres, gaudien d’una sòlida formació i trajectòria
en el món cultural i els trobem ressenyats tant en obres generals (com la Gran Enciclopèdia
Catalana) com en revistes o articles; la nostra intenció és donar-ne una breu notícia.

Sobre el primer director disposem d’una bona biografia en l’obra “Oleguer Miró i Borràs.
Un erudit metge manresà (1849-1926)”6  que va editar l’Arxiu Històric de les Ciències de
la Salut de Manresa. És una obra miscel·lània . Hi ha dos capítols cabdals que remarquen
la vessant que més ens interessa del personatge. “L’erudit”, de les pàgines 87 a la 112,
del Dr. Josep M. Gasol, i “La Bibliografia d’Oleguer Miró i Borràs” de Jordi Torra i Miró
(pàg. 113 a la 121). Tot el llibre, però especialment aquests dos capítols, ens permet fer-
nos un dibuix molt aproximat i molt acurat de la seva vessant cultural.

Anton Busquets i Punset, era originari de Sant Hilari Sacalm però va tenir una forta
vinculació amb el Bages i la família Jorba, car va exercir de mestre de Calders durant
molts anys. Va destacar en el camp de la pedagogia i la literatura. Va participar en
nombrosos Jocs Florals i va conrear tant la narració com la poesia. És autor d’obres com
“Lliroia” (1895), Flors del Montseny, Plantalamor.

Miquel Bosch i Jover era natural de Calders i va ser pedagog i escriptor. Autor d’obres
poètiques i folklòriques: “Verdaguer i el Montseny”, “Història i llegenda del bandoler
Joan de Serrallonga”, “Col·lecció de modismes catalans”.

En la seva etapa del final la revista es va publicar la notícia de la col·lectivització. És
recollida en el darrer número –el 324- de l’any 1936 (novembre-desembre). A la contra-
portada en una nota amb el títol La nueva razón social. Industrias y Almacenes Jorba,

Colectivizados. En l’escrit es justifica la necessitat de col·lectivitzar l’empresa dins el
corrent de transformació de la societat que s’ha estès al país; emperò, s’intenta, en tot
moment, assenyalar una continuïtat en el seu funcionament. És il·lustratiu l’acabament:

Es en la nueva vida que podremos decir con justicia, siguiendo el antiguo

principio de la Casa, que el trabajo todo lo vence. LABOR OMNIA VINCIT.
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Així els darrers números que coneixem –el 325 (gener-març de 1937) i els suplements
dels números 327 (juliol-setembre de 1937) i del número 328 (octubre-desembre de
1937)– ja no segueixen el model que s’havia establert. S’edita una revista amb un
disseny molt modern. La moda, la propaganda i la nova seu de la Casa Jorba seran tres
eixos fonamentals dels seus continguts. La Casa Jorba tornarà a editar revistes; ens
referim a Revista Jorba7  i Noticias de Jorba8  però ja són d’una altra época.

II. LA REVISTA EL COMARCANO9

La seva periodicitat era mensual (tanmateix va anar canviant segons l’época) i portava
com a subtítol “Revista ilustrada, literaria, artistica y de asuntos comarcales”. En ocasions
va ser gratuïta i, en altres, va ser de subscripció. La publicació, al llarg de la seva trajectòria,
va mantenir una línia força coherentdins dels seus continus canvis de format.  El nombre
de pàgines va anar variant, relacionat amb la periodicitat de la revista.

El fundador de la revista va ser el senyor Marià Gras i Figuls, dels magatzems Gras. També
hi van tenir un paper clau Cástor Calviño Sabucedo que va ser-ne director i propietari;
hem d’assenyalar que es va casar amb la filla del senyor Marià Gras. Durant molts anys
va ser el redactor en cap Fray Ramon de Bentraces.

Va aparèixer publicat un article necrològic a la secció local de Ciudad. Semanario Infor-

mativo de F.E.T. y de las J.O.N.S.1 0 el dia 29 de març de 1941. Era tinent coronel
d’infanteria, secretari i assessor tècnic del Consell Superior Nacional de Cambres.
L’enterrament va ser presidit pel seu fill que va arribar a assolir una gran influència
política i van assistir-hi personalitats com el governador i cap provincial del Movimiento,
el coronel inspector de camps de concentració, el diputat provincial i el vicepresident de
la Diputació de Barcelona, entre altres.

En la revista consta com a Impremta i enquadernació de “El Comarcano” (anys 1910 i
1911) però com s’ha assenyalat en l’obra “Art a Manresa. Segles XIX i XX” de Joan Vilaró
i Llach1 1, van ser diverses les impremtes que van treballar per la publicació. S’assenyalen
l’Esparbé, Miralda, Viñals hermanos, Vda. Roca i Boixeda.

Respecte a la revista Jorba va tenir importants diferències que l’evolució de les dues van
accentuar, d’una forma progressiva. El Comarcano va ser una revista en què la propa-
ganda –tant la pròpia com la d’altres establiments o comerços– hi va tenir un paper molt
important. Van establir la figura dels protectors però deixem que la mateixa revista ens
expliqui el mecanisme que van idear (març de 1911).
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Ventajas de los protectores en 1911. La tirada de esta Revista es de

45.000 ejemplares, en junto. De ellos, se imprimen y reparten, 10.000

cada uno de los meses de Abril y Octubre, como extraordinarios; 2.500

cada uno de los diez restantes meses. En cada uno de los números pue-

den los Protectores encajar un Prospecto, ó sea 45.000 al año sin costar-

les un solo céntimo.

Ademas, no solo tienen esta ventaja del reparto de sus anuncios, y la de

tener un décimo de pàgina fija, con nota recomendatoria, sino que se les

harán reclamos en crónica y se les  anunciarà gratuitamente en las gace-

tillas de los tres periodicos locales de la ciudad, turnando cada dia entre

todos los anunciantes.

Todo esto por la infima cantidad con que subvencionan los PROTECTORES

á esta Revista. El Administrador.

Va vincular la figura del protector amb avantatges de difusió i propaganda, a dins i fora de
la revista. Tenia l’aspiració d’assolir un àmbit territorial que abracés les poblacions del
Bages, el Berguedà i el Solsonès; ens assenyala la propaganda.

Va ser una revista innovadora en molts aspectes. El fet de cercar propaganda en la
premsa diària a favor dels seus protectors és un paradigma de la política de l’empresa
editora. La fotografia, des dels primers temps, hi va tenir un paper important. Per exemple,
als clients se’ls obsequiava amb unes targetes fotogràfiques en el moment de fer les
seves compres. Es va editar una col·lecció de 50 vistes generals de poblacions de la
comarca. Un altre dels referents de la revista va ser la moda: el vestir, els pentinats, la
roba ...Tenia una secció habitual Crónica de Moda que anava a càrrec de Concepció P.
Mariné.

Al voltant de la revista es van anar creant un seguit de productes promocionals; ja ens
hem referit a les làmines, però, també als llibres, “La biblioteca de el Comarcano”;
“Manual del Matrimonio. Recopilado de varios sabios autores por D.H. Jacobo y Prat”.
Aquest opuscle o llibret, de tamany quartilla, de 62 planes és un exemple d’aquesta
dinàmica. Un altre cas és l’“almanaque del Comarcano de 1910”. En el disseny d’aquesta
estratègia hi va tenir un paper fonamental Joan Perarnau i Bonet.

Té una segona època (1913) amb un canvi en el subtítol “Revista de carácter mercantil

y de propaganda, divulgadora de leyes y Reglamentos de interés general para los ciuda-

danos”. Serà editada per la Societat Editora Manresana (nómés en coneixem un núme-
ro)1 2. La publicació ha experimentat un canvi significatiu; tant en els continguts com en
la filosofia. En els seus continguts tindrem notícies oficials -com referides al servei
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militar, l’interès per la moda, l’espai literari i, amb les planes d’un altre color, anuncis de
productes dels magatzems Gras. La fotografia serà substituïda pel dibuix i també trobarem
al començament i al final una plana de poesies, cobles ..., majoritàriament amb una
vessant propagandistica.

III. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LES DUES REVISTES

Totes dues revistes són innovadores en el sentit de la seva doble vessant comercial i
cultural. Però a partir d’aqui hi ha unes diferències importants.

a. La Revista Il·lustrada Jorba fixa una estructura estable. En algunes ocasions
comparteixen col·laboradors –Joaquim Sarret i Arbós- però, la Revista Ilustrada Jorba és
més tradicional que El Comarcano.

b. Referent als continguts, la primera té un pes cultural i religiós més fort. En El Comar-

cano hi té un espai privilegiat –molt significatiu- la moda.

c. Les dues tenen una vocació comarcal molt destacada.

d. La propaganda serà sempre un factor important en la revista dels magatzems Gras, en
canvi la Revista Il·lustrada Jorba farà una evolució remarcable i abandonarà la vessant
propagandística, esdevenint, bàsicament, una revista cultural.

e. Període d’edició de la revista Il·lustrada Jorba: 1909-1937. El Comarcano: 1909-
1911/1913. Aquesta és la raó principal que explica el gran desconeixement que hi ha
hagut de la revista El Comarcano en contraposició la revista Il·lustrada Jorba.

f. El públic al qual van adreçades, en tots dos casos és universal, però en El Comarcano

hi ha una major atenció vers qüestions, especialment, d’interès pel sector femení. En
canvi, a nivell d’interès d’extensió territorial, la Revista Ilustrada Jorba  abraça un “univers”
molt més ampli.

En definitiva, dues revistes que van compaginar el caràcter cultural i comercial i que van
tenir una evolució diferent. El seu interès rau, tant en el seu àmbit territorial –la Catalunya
central- però també és una aportació a la història de la premsa catalana. Per l’establiment
de dos models de revista; cadascun d’ells aporta innovacions originals en el món de les
publicacions periòdiques del nostre país. Aquest és un dels seus denominadors en
comú i, ensems, un dels seus grans mèrits.
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7. Revista Jorba editada entre 1953-1961 amb la redacció i administració a Barcelona (Arxiu Comarcal del Bages
/ Hemeroteca / G. 1227).
8. Noticias de Jorba amb el subtítol “Servicio informativo de Industrias y Almacenes Jorba, S.A., de Manresa”;
editada entre 1964-1968 amb la redacció i administració a Manresa (Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca /
G.526).
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Hemeroteca / G.46 – G. 136- G.142 i G. 555.
10. Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca / Ciudad / G.189. El seu fill va ser una persona d’una gran  influència
política com ens va  posar de manifest el doctor Josep Tomàs i Cabot.
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XIX i XX (de 1801 a 1983). Manresa: Llibreria Sobrerroca, 1983. 244p.
12. El número 26 (Arxiu Comarcal del Bages / Hemeroteca / G.26).
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Les revistes culturals i comercials a la Catalunya central a començaments del segle XX...

Característica portada de la revista El Comarcano (primera època).

(Arxiu Comarcal del Bages. Hemeroteca)
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 Portada de la Revista Ilustrada Jorba amb un article dedicat a Antoni de Gimbernat,

cirurgià que dóna nom a aquesta publicació. (Arxiu Comarcal del Bages. Hemeroteca)
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CLAUDI SALA I PONS. (ARTÉS, 1868-1943)

JUANICÓ i PETRUS, Antoni

RESUM: Notícia  de l’obra histològica de Claudi Sala i Pons (Artés, 1868-1943), metge i

farmacèutic, deixeble de Ramon y Cajal durant la seva etapa de Barcelona. El va seguir

a Madrid on va estar entre els anys 1892 i 1917. Fotografia. Aportació d’alguns treballs.

Estructura de la medul·la espinal dels batracis, 1892. Tesis sobre la neuroglia dels

vertebrats, 1894. Treballs sobre necrobiosi cutània primitiva i sobre pseudoepiteliomes

cutanis, en col·laboració amb Juan de Azúa, 1903.

Paraules clau: Claudio Sala i  Pons. Histologia sistema nerviós. Escola de Cajal.

RESUMEN: Noticia de la obra histológica de Claudio Sala i Pons (1868-1943), natural de

Artés, médico y farmacéutico, discípulo de Ramón y Cajal en su etapa de Barcelona, y

paso posterior durante algunos años a Madrid, de 1892 a 1917. Fotografía. Aportación

de algunos trabajos. Estructura de la médula espinal de los batracios, 1892. Tesis sobre

la neuroglia en los vertebrados, 1894. Trabajos sobre necrobiosis cutáneas primitivas, y

pseudoepiteliomas cutáneos, en colaboración con Juan de Azúa, 1903.

Palabras clave: Claudio Sala i  Pons.  Histología sistema nervioso. Escuela de Cajal.

*

INTRODUCCIÓ

Per situar-nos a l’època en què Claudi Sala i Pons inicia els seus estudis de Medicina,

ens hem de remuntar a l’any 1886, quan tenia divuit anys acabats de fer. Aleshores,

Ramón y Cajal encara donava classes a la Facultat de Medicina de València. No és fins

l’any 1887 que s’incorpora a Barcelona com a catedràtic d’Histologia i Histoquímia

normals i Anatomia Patològica. En aquell temps, la Facultat s’ubicava al venerable edifici

de l’Hospital de la Santa Creu i les classes corresponents al primer cicle es donaven on

hi ha l’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina.
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Tot això, segons l’expedient acadèmic de Claudi Sala i Pons, obtingut dels arxius de la

Universitat de Barcelona, ubicats a la seva hemeroteca.

El curs 1887-1888 es matricula de l’assignatura d’Histologia i Histoquímia i obté la

qualilficació de notable als exàmens ordinaris de juny.

De l’assignatura d’Anatomia Patològica, matriculat el 1889-1890, n’obté la qualificació

d’excel·lent als exàmens ordinaris de juny, tal i com es veu a la fotocòpia obtinguda de

l’expedient acadèmic que figura a l’esmentat arxiu. Totes dues assignatures eren donades

per Santiago Ramón y Cajal.

Acaba els estudis de la llicenciatura de Medicina i Cirurgia el curs 1892-1893.

Tothom sap que al domicili de Sala a Barcelona, qui, per cert, en va tenir diversos, hi

assistien joves metges ja llicenciats, desitjant aprofundir en el camp de la tècnica

histològica o per preparar oposiciones a càtedra, com és el cas d’August Pi Gibert i de Gil

Saltor Lavall. Altres metges considerats deixebles de Cajal a Barcelona, com ara José

Maria Roca Heras, Manuel Duran Ventosa i Josep Maria Bofill Pitchot, no es van dedicar

a la histologia.

Tot i així, Claudi Sala i Pons publica, el 1894, la seva tesi doctoral titulada La neuroglia en
els vertebrats. Es trasllada a Madrid amb Cajal el 1892, any en què conclou els estudis

de llicenciatura, dos anys abans de publicar la seva tesi doctoral durant els quals realitza

investigacions amb Santiago Ramón y Cajal a la seva primera època a Madrid.

CLAUDI SALA I PONS (1868-1943)

Un eminent i polifacètic científic, alumne i deixeble de Santiago Ramón y Cajal. Neix a

Artés el 1868, una població propera a Manresa. Va ser un excel·lent estudiant, ja que, a

més a més de doctorar-se en Medicina i Farmàcia, es va llicenciar en Ciències Naturals,

Filosofia i Dret.

Acaba la llicenciatura de Medicina i Cirurgia el curs 1892-1893, amb qualificacions brillants

a totes les assignatures. Publica, l’any 1891, juntament amb Santiago Ramón y Cajal, a

Treballs del Laboratori d’Histologia de la Facultat de Medicina de Barcelona el treball

“Terminació dels nervis i tubs glandulars del pàncrees dels vertebrats”. Un  estudi detallat

del pàncrees en animals vertebrats, mitjançant l’ús del mètode Ehrlich del blau de metilè i

del cromat argèntic, usat anteriorment en l’estudi dels nervis glandulars. Amb aquest estudi

va arribar a la conclusió que hi ha dos factors principals que entren en la composició del
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plexe nerviós pancreàtic: les cèl·lules nervioses especials i les ramificacions de fibres de

Remack. Aquestes últimes, provenen, en gran part, d’un gangli simpàtic especial bastant

voluminós que es mostra constantment en el pàncrees dels mamífers i de les aus.

El febrer de 1892, publica de nou a Treballs del Laboratori d’Histologia de la Facultat de

Medicina de Barcelona, un treball titulat Estructura de la medul·la espinal dels batracis,

amb set gravats. El plexe d’Auerbach dels batracis, per Santiago Ramón y Cajal, amb dos

gravats.

El juny de 1894 publica la seva tesi doctoral, titulada La neuròglia dels vertebrats.

El 1892 es trasllada a Madrid seguint Cajal i fa d’ajudant a la Facultat de Medicina i al

seu primer Laboratori d’Investigacions Biològiques, primer en un edifici del carrer Ventura

de la Vega i, posteriorment, a partir del 1902, a la segona planta de l’ala esquerra del

Museu Antropològic del Dr. Velasco, al Paseo de Atocha, número 13.

Hi ha constància que Claudi Sala i Pons va viure a la capital fins l’any 1916, desenvolupant

diferents càrrecs docents.

TASQUES REALITZADES PER CLAUDI SALA I PONS A MADRID

Del 1902 al 1907, ajudant del Laboratori d’Investigacions Biològiques i Auxiliar interí de

la Facultat de Farmàcia de Madrid.

Del 1906 al 1909, professor Auxiliar numerari de Farmàcia, dedicat a la càtedra de

Bacteriologia.

Del 1909 al 1912, Inspector de Sanitat Interior.

Del 1913 al 1916, professor Encarregat del Laboratori Central d’Investigacions Clíniques

i professor del Laboratori del Càncer a l’Institut Rubio de Madrid.

La seva etapa professional a partir de l’any 1916 es desenvolupa a Barcelona, on ocupa

diversos càrrecs en tasques docents i d’investigació, després d’haver deixat Madrid. No

se sap del cert el motiu de la decisió del canvi de ciutat, ja que segons algunes persones

es deu a la seva incompatibilitat de caràcter amb Jorge Francisco Tello i, segons unes

altres, degut a la seva enyorança de Catalunya.
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Professor de Bacteriologia i Fermentacions a l’Institut Tecnològic de l’Escola Industrial

de Barcelona fins el 1920. Professor del Laboratori Provincial d’Higiene fins l’any 1922.

Professor d’Higiene Industrial i Educació Física els anys 1926 i 1927. Director del Laboratori

de Patologia Vegetal i Bacteriologia Agrícola dels Serveis Tècnics d’Agricultura de la

Diputació Provincial de Barcelona fins l’any 1921. Professor d’Histologia, Organografia

animal i Zoologia de l’Escola Superior d’Agricultura fins el 1924.

COMENTARI DE LA SEVA OBRA CIENTÍFICA

La seva tesi doctoral, llegida a Madrid el juny de 1894, es titula La neuroglia dels vertebrats.

L’obra íntegra consta de 44 pàgines i 15 gravats, realitzada per la Impremta de la Casa

Provincial de la Caritat de Barcelona.

Mor a la seva ciutat natal el 1943, als setanta-cinc anys. No hi ha cap dubte de la gran

talla científica de Sala i Pons. Les seves nombroses publicacions científiques en són un

testimoni palpable, ja que, essent encara alumne, publica amb el seu mestre diversos

treballs científics d’indubtable valor i que referma amb la publicació de la seva tesi

doctoral amb l’estudi de la neuroglia dels vertebrats.

També escriu Terminació dels nervis i tubs glandulars del pàncrees dels vertebrats,

Treball de Laboratori d’Histologia de la Facultat de Medicina de Barcelona.

En aquest treball confirma que el cromat argèntic es diposita exclusivament a la substància

segregada i acumulada a les cavitats glandulars, particularment a nivell dels fons de sac

terminals. L’epiteli rara vegada es coloreja, per la qual cosa la forma de l’arborització

glandular ressalta, amb una correcció extraordinària, sobre fons transparent. Això

s’aconsegueix molt més fàcilment en els batracis i els peixos. Així, segons Sala, les més

belles impregnacions s’han aconseguit en granotes. En resum: el pàncrees ofereix en

tots els vertebrats una disposició similar, excepte les diferències macroscòpiques. S’hi

poden observar al miscroscopi tubs excretors ramificats en angle agut o recte d’on

parteixen els conductes intercalars comunicants amb les vesícules, branques d’aquests

penetrants a l’eix de les vesícules o lobulets, i rodejades.

Sens dubte, Claudi Sala i Pons és un personatge científic de gran rellevància per la seva

estreta relació amb Cajal i per haver-lo acompanyat des de Barcelona a Madrid i haver

desenvolupat tasques docents i d’investigació de gran importància i desconegudes en la

seva majoria pels historiadors de la medicina.
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D’aquí, el meu interès per conèixer les seves dades biogràfiques i la seva tasca científica,

tasca que no em va ser fàcil ja que el seu rastre desapareix el 1892, un cop publicada la

seva tesi doctoral.

El que no podem confirmar són els motius que van portar Sala i Pons a deixar Madrid i la

seva brillant carrera, i tornar a Barcelona quan en aquell moment era ja un eminent

científic que es feia amb el millor de la investigació científica a Espanya i es relacionava

amb l’Escola Histològica, en plena efervescència investigadora entre els anys 1892 i

1913 i que culmina amb la concessió del Nobel a Cajal el 1906.

OBRES DE CLAUDI SALA I PONS, PER ORDRE CRONOLÒGIC

1892
Estructura de la médula espinal de los batracios,  por Claudio Sala y Pons.

1893
La corteza cerebral de las aves,  por Claudio Sala y Pons, 1893.

1894
La neuroglia en los vertebrados: estudios de histología comparada, por Claudio Sala y

Pons. Barcelona: Imprenta de la Casa Provincial de Madrid, 1894.

1902
Estudio micrográfico de la hoja y su aplicación al reconocimientos de hojas de uso

farmacéutico, por Claudio Sala y Pons.

1903
Nécrobioses cutanées primitives multiples par stase capillaire, par Juan de Azúa et Claudio

Sala y Pons. Madrid: Imprimerie Fortanet, 1903.

1903
Pseudo-épthéliomas cutanés, par Juan de Azúa et Claudio Sala y Pons. Madrid: Imprimerie

Fortanet, 1903.



234 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 229-236, ISSN: 0213-0718

Claudi Sala i Pons. (Artés, 1868-1943)

Antoni Juanicó i Petrus



235Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 229-236, ISSN: 0213-0718

Claudi Sala i Pons. (Artés, 1868-1943)



236 Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 229-236, ISSN: 0213-0718

Antoni Juanicó i Petrus



237Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 237-250, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2008 (*), 49, 237-250

EL SANATORI ANTITUBERCULÓS DE VILADA:
L’OBRA D’ÀNGEL SOLER I DANIEL (1891-1972)

PUJOL i ROS, Joan
ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Breu semblança biogràfica del metge Àngel Soler i Daniel (1891-1972) i de la
seva tasca en el sanatori antituberculós de Vilada (Berguedà). També es recorda la seva
activitat político-mèdica en la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, la Mutual
Mèdica de Catalunya i Balears, entre altres institucions. Les seves preocupacions mèdico-
socials es veuran reflectides en la creació del “fons d’auxili social al metge pobre” del
Col·legi de Metges de Barcelona.

Paraules clau: Àngel Soler i Daniel. Sanatori antituberculós de Vilada. “Fons d’auxili social al metge pobre”. Josep

Soler i Massana. Josep Soler i Sala. Josep M. Soler i Tarruell.

RESUMEN: Breve biografía del médico Ángel Soler Daniel (1891-1972) i de su labor en el
sanatorio antituberculoso de Vilada (Berguedà). También se recuerda su actividad polí-
tico-médica en la creación del Sindicato de Médicos de Cataluña, la Mutual Médica de
Cataluña y Baleares, entre otras instituciones. Sus preocupaciones médico-sociales se
verán reflejadas en la creación del “fondo de auxilio social al médico pobre”.

Palabras clave: Ángel Soler Daniel. Sanatorio antituberculoso de Vilada. “Fondo de auxilio social al médico pobre”.

José Soler Massana. José Soler Sala. José M. Soler Tarruell.

*

Àngel Soler i Daniel fou membre d’una una nissaga mèdica de llarga tradició en el
Berguedà. Foren tres generacions de metges que tindrien una relació molt estreta amb
el poble de Vilada.

L’avi Josep Soler i Massana va néixer a Vilada (Berguedà) a “Can Tonic” el 10 de gener
de 1813. Entre els anys 1827 i 1830 estudià gramàtica llatina al seminari de Vic, i retòrica
a Moià. El 1834 cursà la fisiologia experimental amb Pere Vieta. El 1844 es llicencià en
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medicina i cirurgia. Exercí a les poblacions de Vilada i a Santpedor. Es casà amb Tula
Sala, natural de Berga.1

El seu pare Josep Soler i Sala va néixer a Santpedor (Bages) el 1850. Es llicencià en
Medicina el 1877 probablement a Saragossa, després d’haver estudiat a Barcelona des
del 1870. Casat amb Justa Daniel. Fou metge de diversos pobles de la Catalunya central
(Bruc, Santpedor, Navarcles) fins que s’establí definitivament a Vilada.2 Va tenir sis fills,
dels quals Àngel seria el tercer. Per tradició familiar estava disposat que els dos fills
grans fessin estudis superiors, i al primogènit li corresponia els estudis de medicina.
Però la mort prematura del primogènit va permetre que Àngel estudiés medicina.

NOTA BIOGRÀFICA D’ÀNGEL SOLER I DANIEL

Àngel Soler Daniel va néixer al Bruc del Mig (Anoia) el 18 de gener de 1891, on el seu
pare exercia de metge. Inicià l’educació primària a Santpedor, després a Navarcles i
finalment a Vilada d’on era oriünda la família, seguint els destins dels seu pare. Cursà
el batxillerat en el col·legi dels jesuïtes de Manresa, obtenint el títol de batxiller el 30
de maig de 1908. Després es traslladà a Barcelona per cursar la carrera de medicina.
La mort del seu pare al cap de poc temps d’iniciar el primer curs, l’obligà a treballar en
la farmàcia Casas del barri de la Barceloneta. Quan feia el quart curs de medicina fou
diagnosticat de tuberculosi pulmonar pel doctor Jacint Reventós, i es retirà durant
més d’un any a una casa de camp d’uns parents a Gallifa, als voltants de Vilada,
encara que altres informacions parlen de la seva estada a Santpedor. Acabà la
llicenciatura de medicina l’any 1916.

Fou un home interessat en el camp de la política, i essent estudiant a Barcelona, va ser
un dels fundadors del partit de la Lliga Regionalista de la Barceloneta, de la que fou
secretari general. Per aquella època fou objecte d’un atemptat quan es dirigia a un
míting en cotxe, del que sortí il·lès.

Era un home de brillant oratòria, gran poder de convicció i amb dots de líder. En una carta
de l’il·lustre poeta Salvador Espriu enviada amb motiu de la mort d’Àngel Soler, el defineix
de “notable i vigorosa personalitat”. Però ell volia exercir de metge rural i rebutjar el
dedicar-se plenament a la política –el seu partit li va oferir la candidatura a diputat per
Barcelona-, i en acabar la carrera va decidir, degut als lligams familiars i al factor climàtic,
anar de metge a Vilada, on exercí durant quaranta-tres anys com a metge general i
tisiòleg. Es casà a Vilada amb Filomena Tarruell i Forns, i tingueren dos fills, Rosa i Josep
M.3 Aquest últim representa a Barcelona la quarta generació de metges, que es seguida
per la seva filla Neus Soler i Solé.4



239Gimbernat, 2008 (*), vol. 49, pàg. 237-250, ISSN: 0213-0718

El sanatori antituberculós de Vilada: l’obra d’Àngel Soler i Daniel

Participà en diversos congressos i reunions internacionals de la seva especialitat, i viatjà
a diversos sanatoris estrangers per conèixer el seu funcionament. El 18 de juliol de 1936
Soler Daniel no es trobava a Vilada perquè havia assistit al IX Congrés de l’Associació de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana que se celebrà a Perpinyà pocs dies abans, sota la
presidència de Joan Puig Sureda i Sais, i una de les ponències del congrés tractà el tema
del reumatisme. Ell estava de pas per Barcelona quan s’inicià la guerra, i es va refugiar
a la seu del Sindicat de Metges de Catalunya de Via Laietana, on estigué refugiat fins
l’octubre de 1936, que s’escapà a la Vall d’Aran. Més tard va pensar marxar a França
amb la família, però la fugida va fracassar i va estar a la Vall d’Aran fins acabada la
guerra, que tornà a Vilada per continuar la seva labor com a metge.

Dos anys abans de jubilar-se passà a ser metge titular de Sant Quirze de Besora on hi
exercia el seu fill, Josep M. Soler i Tarruell. Com a polític seguí dins del partit de la Lliga
de Catalunya, i tingué una destacada influència a les comarques de Berga i Manresa.

Es jubilà el 1961, als 70 anys, i es traslladà a Barcelona. Fou el primer president de la
junta de jubilats (secció col·legial), que també participà en la seva constitució, l’any
1964. Ocupà el càrrec fins el dia de la seva mort el 9 de març de 1972. En el seu
testament llegà el 10% del seu capítol per crear un “Fons d’auxili al metge pobre”, que
amb el temps passaria a ser el “Fons d’auxili al metge pobre Àngel Soler i Daniel”.

De la seva personalitat destacaríem que era un home culte, comprensiu i just, amant de
la cultura i de l’art, i del seu expandiment. També fou mecenes d’artistes com el pintor
Rafael Fernández de Soto (Bagà 1915-Barcelona 1984) i de l’escriptora gironina Aurora
Bertrana. També fou afeccionat a la música. Molt interessat per totes les modalitats del
saber, estudià francès, alemany, i de la seva estada a la Vall d’Aran coneixia l’aranès.
També fou afeccionat al cotxes antics.

Pel que fa a les publicacions col·laborà a la Gaceta Médica Catalana, Annals de Medici-
na, Revista Mèdica de Barcelona, i en altres revistes. Participà en els Congressos de
Metges de Llengua Catalana. En la seva biblioteca que es conserva en l’edifici de l’antic
sanatori trobem molts llibres de tisiologia, de dermatologia (Lesser), de cirurgia (recordem
la terapèutica quirúrgica del pneumotòrax), llibres que demostren el seu interès per la
cultura catalana i clàssica amb la col·lecció completa de la Bernat Metge.

EL SANATORI ANTITUBERCULÓS DE VILADA

En el camp de la medicina es dedicà principalment a la tisiologia, i es mostrà molt
interessat en la importància del factor climatològic sobre les malalties respiratòries,
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realitzant diversos estudis i publicant a la “Gaceta Médica Catalana” de l’any 1918, un
article titulat “Climatología de Cataluña”. Fruit d’aquestes estudis va organitzar a Vilada
(Berguedà) a inici dels anys trenta un sanatori antituberculós. Aquests centres foren creats
per poder curar els malalts tísics, i acollien pacients amb diferents tipus de tuberculosi i
generalment en els primers estadis de la malaltia. Complien sobretot la missió d’evitar que
s’expandís la tuberculosi, mantenint un aïllament de la persona infectada, i millorant els
símptomes dels malalts durant la seva estada. La cura es basava en el repòs, la millora del
compliment de la medicació, l’alimentació, i s’aprofitava les bondats de l’entorn natural,
l’aire sec i fresc, i sempre sota l’estricta vigilància mèdica. El de Vilada era un casal de dues
plantes, en la planta baixa hi havia un habitació que s’utilitzava com a consulta del doctor
Soler, el menjador, la cuina, el lavabo i un dormitori, i en la primera planta hi havia quatre
habitacions, un bany, un lavabo i un vestidor, amb una capacitat per quaranta llits,5 i es
tancà com a conseqüència de l’aplicació dels antibiòtics –l’estreptomicina seria el primer
utilitzat, aïllat per Waksman el 1943–, per bé que fou un dels darrers, ja que recollí alguns
malalts procedents del de Puigdolena i del de Montseny quan aquests tancaren
definitivament, entre els anys 1953 i 1954.

En un anunci de la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de l’any 1936 es presenten els
beneficis del sanatori de Vilada, com el “Leysin” català. També era conegut com la “Casa
rosa”, pel seu color. Aquesta localitat suïssa es famosa actualment per la pràctica de l’esquí,
però a principi del segle XX, la seva situació a una alçada de 500 metres i amb molts dies de sol,
fou aprofitada per finalitats mèdiques. Vilada tenia un clima molt sec i per tant es creia que
era molt indicat en el tractament de la tuberculosi pulmonar. En la propaganda es deia que
tenia un personal tècnic especialitzat, que estava situat a 750 metres d’alçada, en una zona
sense boires i on dominava el bosc. També tenia hotels, fondes i pensions confortables des
de 10 pessetes,  xalets i pisos moblats, amb bones condicions econòmiques, i amb el xalet de
repòs “La Gotera”. La pensió i el servei mèdic costava des de 15 pessetes, i estava dirigit per
Àngel Soler i Daniel. El domicili del sanatori era en el carrer de la Carretera número 14,
després de diversos canvis de nom, actualment és el carrer Teodor Miralles.

Una de les passions d’Àngel Soler i Daniel fou la natura, i a començament del segle XX va
plantar a Vilada un grup de pins recollits d’arreu d’Europa, en un espai que avui en dia es
coneix com el passeig dels Pins del Metge, i que fou cedit per la família a l’ajuntament fa
pocs ays. Entre els seus amics, com la família Arderiu, era conegut com “el planta pins”,
i reunia les seves amistats en aquest espai per berenars i festes. Ell l’anomenava la
“muntanyeta”, i servia d’esbarjo pels pacients que passejaven per aquell bosc, que es
trobava a pocs metres del sanatori.

Hem de recordar que els sanatoris antituberculosos van aparèixer primerament a l’alta
muntanya entre 1.200-2.000 metres, després a l’altitud mitjana entre 400-800 metres, i
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més tard aparegueren els sanatoris marítims i perifèrics o suburbans. El sanatori de
Vilada pertanyia al segon grup. Els primers sanatoris foren d’iniciativa privada, i després
el govern va construir sanatoris per a pobres o populars. El primer a Catalunya fou al
passeig de Sant Joan l’any 1904, del Patronat de la lluita contra la tuberculosi. El 1911
s’inaugurà pel Patronat el sanatori de la Verge de Montserrat situat a Torrebonica
(Terrassa), que fou el primer de tot Catalunya que funcionà continuadament. A partir de
1943 el Patronat creà grans sanatoris contra la tuberculosi.

ACTIVITAT POLÍTICO-MÈDICA

Àngel Soler i Daniel demostrà una constant preocupació pels problemes socials, i per
millorar-los va estar darrera de la creació d’institucions mèdico-socials i político-mèdiques
que fossin necessàries en cada moment. En aquest sentit podríem dir que era un inconfor-
mista. Fou president de la Junta Comarcal de Berga del Col·legi de Metges de Barcelona.

Participà en la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, la Mutual Mèdica de
Catalunya i Balears, i la cooperativa del Col·legi de Metges de Barcelona.

El juny de 1919, en el transcurs del III Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
celebrat a Tarragona, un grup de metges van gestar la creació d’una comissió organitzadora
del Sindicat de Metges de Catalunya, que tingué a Àngel Soler entre els seus membres.
Un any més tard, el 27 de març de 1920 es constituí el Sindicat de Metges de Catalunya
a l’Ateneu Empordanès sota la presidència d’Ermenegild Puig i Sais, i Àngel Soler serà
un dels membres fundadors, representant de la comarca de Berga i membre de la junta
directiva, com a vocal.

El 18 de novembre de 1920 es va crear la Mutual Mèdica de Catalunya i Balears, i Soler
Daniel seria membre fundador i vocal de la junta directiva des de 1959 a 1972, representant
els metges jubilats. També seria fundador de la cooperativa del Col·legi de Metges de
Barcelona.

En la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de l’any 1935 consta com a president de la
Junta Comarcal de Berga del Col·legi de Metges de Barcelona. El secretari era Benjamí
Millat Grau, el tresorer Antoni Comellas Casals, i els vocals Josep M. Ferrer Rovira i Joan
Callís. Tenia en aquella època el seu domicili i despatx a Vilada.

És interessant la consulta de la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de 1936 on hi trobem
la distribució de les juntes directives de les nou Mancomunitats Comarcals del Sindicat
de Metges de Catalunya i Balears: 1. Bages, Berguedà i Solsonès, 2. Comarques Gironines,
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3. Comarques Barcelonines i Ripollès, 4. Cervera, Lleida, Borges Blanques i Balaguer, 5.
Tarragona, Valls i Vendrell, 6. Montblanc, Reus i Falset, 7. Tortosa i Gandesa, 8.
Supercomarcal de Mallorca, i la de Viella, Sort, Tremp i Seu d’Urgell, que no estaven
constituïdes.

La Mancomunitat Comarcal del Bages, Berguedà i Solsonès fou presidida per Àngel
Tomàs i Jordana, el secretari Amand Redondo i Bonvehí, i el vicepresident, Àngel Soler i
Daniel, com a president de la secció comarcal de Berga, el secretari Benjamí Millat i
Grau, el tresorer Antoni Comellas, i els vocals Domènec Sant Canal i Joan Callís.

La delimitació de partits mèdics de la secció comarcal de Berga seria la següent, per 24
places a repartir entre els 11 partits mèdics:

1 plaça: Bagà, Gisclareny, Saldes, Maçanés, Brocà i Sant Julià Cerdanyola.
5 places: Berga, La Valldan, Avià, Castellar del Riu, Capolat, La Baells,
Olvan, Cercs.
1 plaça: Borredà, Sant Jaume de Frontanyà, Palmerola, Alpens i La Quart.
5 places: Cardona, Viver i Serrateix (part), Sant Mateu de Bages,
Castelladral, Clariana, Riner (part).
1 plaça: Fígols les Mines, Vallcebre, Malanyeu (La Nou), Cercs (part).
3 places: Gironella, Olvan, Sagàs, Casserres, Avià, La Quart.
2 places: La Pobla de Lillet, Castellar de N’Hug, Sant Jaume de Frontanyà,
Sant Julià de Cerdanyola.
3 places: Puig-reig, Casserres, Sagàs, Gironella (fracció).
1 plaça: Vilada, La Nou, La Baells, Castell de l’Areny.
1 plaça: Casserres, Montclar, L’Espunyola, Montmajor, Viver i Serrateix
(part) i Puig-reig.

Durant tota la seva vida va tenir una intensa activitat en la política mèdica, lluitant per
l’organització i defensa dels interessos professionals dels metges. Fou fundador de
CASOE (Comissió Assessora SOE) formada al crear-se l’assegurança obligatòria de
malaltia.

Fou fundador i membre de la primera junta directiva de l’Igualatori Col·legial. Des de
1951 a 1957 fou president de la Secció de Metges Titulars del Col·legi.

Fou membre fundador i de la junta directiva d’Assistència Sanitària Col·legial, i amic
personal de Josep i Salvador Espriu.
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Seria Creu de l’Ordre Civil de Sanitat el 1959, membre corresponent de la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona (1933), i medalla al mèrit col·legial provincial que a títol
pòstum, recollí el seu fill Josep M. Soler i Tarruell, el 14 d’abril de 1972.

El nomenament de membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona es
va fer a finals de 1932, i fou signat pel president August Pi Sunyer.6

ALGUNES PRECISIONS SOBRE ELS DOMICILIS D’ÀNGEL SOLER I DANIEL

En la “Guia Médico Farmacéutica de Cataluña” de l’any 1941 hi consten dos domicilis,
un a Vilada al carrer del Born número 10, que pensem que és un error i era la direcció del
seu despatx a Manresa. També hi figura un altre metge a Vilada, que era Joaquim Font i
Roig, que no tornaria a constar en anys posteriors. El segon domicili era a Barcelona, a la
Ronda Universitat 17, entresòl 2ª, que tenia el seu consultori d’aparell respiratori amb un
horari de 3 a 5. A l’“Anuario Médico” del 1942 no surt el domicili de Barcelona. En
l’edició de l’any 1947 de l’“Anuario Médico de España” hi ha la direcció a Vilada del
carrer de la Carretera número 18. En la Guia Mèdica Medifarma en l’edició de Catalunya
de l’any 1959 consta com a metge de Vilada el Dr. Ramon Fagella Rotllan, i Àngel Soler
i Daniel era domiciliat a Sant Quirze de Besora al carrer de la Carretera de Berga número
2, en el mateix domicili que el seu fill Josep M.Soler i Tarruell. En aquell temps l’altre
metge de Sant Quirze era Enric Fossas Parramon, al carrer de la carretera de Berga
número 6. En la Guia Mèdica de l’any 1962-1963 Àngel Soler i Daniel (col. 184) té el seu
domicili a Barcelona al carrer de Belén 21, i el seu fill segueix a Sant Quirze de Besora. En
la Guia Mèdica de l’any 1965 els metges de Sant Quirze de Besora serien Enric Fossas i
Jaume Llaveries Patino al carrer de la carretera de Berga número 2. Soler Daniel era al
mateix domicili, i Soler Tarruell al carrer Gomis 96, 2n, 1a, consta com a metge general i
reumatòleg, i posteriorment el seu domicili seria a la República Argentina 251, 4t, 1a.

ENTREVISTA DE MANUEL DEL ARCO A ÀNGEL SOLER I DANIEL

Amb motiu de concedir-se-li la creu de l’Ordre Civil de Sanitat, fou entrevistat pel periodista
de La Vanguardia Manuel Del Arco Álvarez (1909-1971) el 8 de novembre de 1959. L’interviu
sortia a la pàgina sobre la vida de Barcelona, i la columna portava com a títol “Mano a
Mano” i sortia diàriament junt amb una caricatura de l’entrevistat. En la presentació ens
recorda que portava 43 anys de metge a Vilada, i que el seu pare i l’avi havien sigut metges
de la població, i que el seu fill també era metge rural. Que el cognom Soler tenia una
tradició mèdica des de 1834, i que havia estat durant trenta anys representant dels metges
de Berga, i setze dels metges rurals de la província de Barcelona.
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Comenta que havia decidit fer-se metge rural perquè li agradava, i perquè per la seva
especialitat –era tisiòleg– el van atraure les extraordinàries condicions climatològiques
de la regió, i comenta que ell havia patit una tuberculosi a l’època d’estudiant de medi-
cina.

Ens diu que tenia cura de les poblacions de Vilada, Castell de l’Areny i La Nou, un total de
1.500 habitants, separats de 8 a 15 quilòmetres, que va fer els dos primers anys a peu,
després a cavall, i en l’última etapa a cavall o, aprofitant algun camí de bosc, amb camió
o jeep. Diu que el treball era dur, però molt gratificant. Pensava que en els pobles hi
havia suficients metges, i que en alguns pobles fins i tot en sobraven. Creia que el metge
rural que treballava en pobles grans hauria de tenir de 1.200 a 1.500 persones, i en
poblacions separades unes mil.

Segons ell, el metge rural havia de fer de tot: analista, tocòleg, traumatòleg, farmacèutic
i fins i tot de capellà. Ens comenta que en els seus inicis la gent de la muntanya li deien
mossèn Àngel. Es queixava que amb el temps les coses van canviar molt, que li exigien
rapidesa i que ja no era mossèn Àngel sinó el col·legiat número 1.787.

Segueix dient que en aquella època es cobrava amb iguales i també en espècies, i
posava com a exemple, una casa de pagès a 1.500 metres d’alçada i a tres hores
caminant que pagava amb quatre sacs de patates de cinquanta quilograms, quatre
formatges, dos pollastres i dues llonganisses a l’any. Altres pagaven amb una dotzena
d’ous al mes, i molts de cent a dos-cents quilograms de blat anuals.

Per acabar recorda la grip del 1918 que fou introduïda a Vilada per ell mateix, que la
portà de les mines de Fígols. Dels 750 veïns emmalaltiren 580, i moriren quatre, i aquest
seria un dels percentatges més baixos de la província.

FONS D’AUXILI AL METGE POBRE ÀNGEL SOLER I DANIEL

És un fons d’ajuda als metges jubilats que per extrema necessitat precisen un socors
econòmic puntual, o ajudes continuades. L’origen del fons fou gràcies a la determinació
dels metges Àngel Soler i Daniel i Enric Fernàndez i Pellicer, que junt amb altres metges
van endegar la fundació. En els seus estatuts quedava reflectit que els beneficiaris
serien els metges jubilats de Barcelona i les seves comarques. Serien patrons de la
fundació el Col·legi de Metges de Barcelona, Mutual Mèdica de Catalunya i Balears,
Montepio Lluís Sans Solà d’Assistència Sanitària Col·legial i la Fundació Mèdica Catala-
na, així com el seu president, representant a la família Soler Daniel. Es convidava a totes
les institucions mèdiques catalanes a formar-ne part.
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Els fons es nodreix d’aportacions voluntàries dels metges, que poden ser mensuals,
trimestrals, anyals o esporàdiques, o de les institucions. La distribució s’acorda en reunió
de tots els patrons i mitjançant decisions col·legiades. Cada any abans de Nadal, la fundació
es dirigeix per escrit a tots els metges jubilats demanant la seva col·laboració.

NOTES

1. ARXIU GENERAL HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. (AGHUB). Expedient acadèmic de Josep Soler
i Massana.
2. AGHUB. Expedient acadèmic de Josep Soler i Sala.
3. AGHUB. Expedient acadèmic de Josep M. Soler i Tarruell. El Dr. Soler i Tarruell va néixer a Vilada el 22 d’agost de
1924. Es llicencià en medicina el 1953. Especialitat en Medicina Interna i en Medicina d’Empresa. Fou conseller
de l’Hospital de Barcelona, i membre de la junta d’Assistència Sanitària Col·legial. Seria delegat i inspector de les
delegacions i clíniques d’Assistència Sanitària. Morí a Barcelona el 24 de maig de 1994.
4. Agraïm a la Sra. Maria Solé i Farell i a la seva filla, la Dra. Neus Soler i Solé l’amabilitat a l’hora de vistar l’antic
sanatòri antituberculós de Vilada i les facilitatas donades per consultar la documentació que s’hi conserva. En
l’actualitat l’edifici és utilitzat com a  segona residència de la família Soler.
5. Segons el plànol originari del sanatori «Casa que se proyecta construir en el Km. 37,600 de la carretera de

Montesquiu al confin con Lérida por Berga» datat a Barcelona el setembre de 1929, no hi ha capacitat per a 40 llits.
Pensem que el Dr. Soler Daniel utilitzava altres edificis dels afores de Vilada per acollir-hi els pacients que venien al
sanatori. De la documentació consultada hem pogut constatar almenys tres edificis: el xalet de repòs «La Gotera»,
la residència «Entrepinos» i el propi sanatori conegut com a «Casa Rosa».

6. ARXIU DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. Correspondència. Any 1933.

GENEALOGIA DE LA FAMILIA SOLER

Josep SOLER i MASSANA Tula Sala

Josep SOLER i SALA Justa Daniel

Àngel SOLER i DANIEL Filomena Tarruell

Josep M. SOLER i TARRUELL Maria Solé Farell

Neus SOLER i SOLÉ

(Nascut a Vilada l’any 1813)

(Nascut a Santpedor l’any 1850)

(El Bruc, 1891- Barcelona, 1972)

(Vilada, 1924-Barcelona, 1994)
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Dr. Josep Soler i Massana

Dr. Josep Soler i Sala
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L’antic sanatori antituberculós de Vilada en l’actualitat i
detall de com es conserva l’antic consultori del Dr. Soler i Daniel.
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Dr. Àngel Soler i Daniel (1891-1972)
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Publicitat del Sanatori antituberculós de Vilada del Dr. Àngel Soler i Daniel,
inserida a la Guia Mèdica de Catalunya de l’any 1936.
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FAUSTÍ LLAVERIES VILADOMIU:
METGE DE PUIG-REIG (1898-1982)

PONS i SERRA, Núria
SERRA i ROTÉS, Rosa1

Àmbit de Recerques del Berguedà1

RESUM: Es fa un estudi de la trajectòria vital i professional del metge Faustí Llaveries i
Viladomiu (1898-1982) que desplegà una gran activitat en afavorir la higiene, la sanitat
i l’hospital de Puig-reig. Valoració de l’entorn social, econòmic i sanitari de Puig-reig.
L’Hospital de Sant Josep.

Paraules clau: Medicina rural. Faustí Llaveries i Viladomiu. Puig-reig.

RESUMEN: Estudio de la trayectoria vital y profesional del médico Faustino Llavarias i
Viladomiu (1898-1982), que desplegó una gran actividad para el desarrollo de la higiene,
la sanidad y el Hospital de Puig-reig. Valoración del entorno social, económico y sanitario
de Puig-reig. El Hospital de San José.

Palabras clave:  Medicina rural. Faustí Llaveries i Viladomiu. Puig-reig.

*

1.- INTRODUCCIÓ

Viure en un poble petit te avantatges i inconvenients. Avui i fa cent anys. Viure i exercir la
medicina, avui i fa cent anys, és molt diferent. Recuperar la biografia del metge Llaveries
m’ha donat l’oportunitat de conèixer la història del meu poble i de conèixer l’experiència
d’un home, la memòria del qual era, fins fa pocs anys, present entre la gent i que ara, com
conseqüència del pas dels temps i dels efectes de l’oblit, ja només recorda poca gent.

No ha estat fàcil obtenir informació oral i escrita per conèixer la vida i el pensament del doctor
Llaveries. No va tenir fills; no es deixava retratar; no li agradaven els afalacs ni els reconeixements.
Molta gent recorda que, en motiu de la seva jubilació l’Ajuntament va voler dedicar-li una plaça
i ell no ho va voler de cap manera; tampoc va voler reconeixements oficials.
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Faustí Llaveries VIladomiu (1898-1982) era un home de caràcter; sovint rabiüt, de vegades
massa eixut. Sempre un bon metge. Aquest treball és una recopilació d’informacions
disperses, d’opinions, d’entrevistes, de reculls i síntesis de bibliografia bàsica, amb
l’objectiu de conèixer la vida i la pràctica mèdica de Faustí Llaveries Viladomiu, el que fou
durant més de 40 anys el metge del poble.

2.- PRESENTACIÓ DEL METGE LLAVERIES

2.1. Una família de metges

El doctor Faustí Llaveries Viladomiu (Puig-reig 1898-1982) era el fill gran del matrimoni
format per Josep Llaveries i Labró, també metge, i de Maria Viladomiu, filla de Josep
Viladomiu i Bertran, de Cal Xic-Rei, germà petit de l’amo i fundador de la  colònia Viladomiu
Vell fundada el 1869 al terme municipal de Gironella, al Berguedà.

El seu pare Josep Llaveries i Labró era de Vilanova i la Geltrú i membre d’una família
burgesa benestant que li va poder pagar els estudis de medicina i al seu germà, Joan, els
estudis de dibuix i pintura a l’escola de Llotja; Joan destacà com a dibuixant humorístic i
il·lustrador, i pintor – dominava especialment l’aquarel·la – i col·laborà en revistes satíriques,
com el Cu-cut!, i en revistes per a infants com En Patufet, on es destacà com a animalista.

Josep Llaveries inicià la seva carrera professional a Viladomiu Vell, com a metge de
colònia on probablement va conèixer a la seva futura esposa. Al cap d’una mica més
d’un any d’exercir de metge a la colònia es traslladà a Prats de Lluçanès (Osona) però en
casar-se amb Maria Viladomiu s’establí a Puig-reig des d’on va continuar, també, fent de
metge de la colònia Viladomiu Vell, fins que el succeí el seu fill Faustí.

La seva família materna era molt diferent; originaris de Sallent, una vila industrial del Bages que
des de 1812 vivia l’esclat del procés d’industrialització, formaven part de la burgesia local, de la
classe social que ascendia en l’escalafó social gràcies a les moltes oportunitats que proporcionava
la mecanització de la indústria de filats i teixits de cotó. La mare de Faustí Llaveries era filla de
Josep Viladomiu i Bertran, germà petit de Tomàs Viladomiu i Bertran, empresari tèxtil i fundador,
primer de la colònia de Viladomiu Vell, i després de la colònia de Viladomiu Nou.

Maria Viladomiu no fou l’únic membre de la família que es casà amb un metge; la seva
cosina, Antònia Viladomiu Montañà, filla de l’amo de la colònia Viladomiu Vell i Nou es va
casar amb Joan Cantallops i Montañà, de Vallcebre, d’una família de metges i cirurgians
–nét de cirurgià Pau Cantallops, fill de metge, germà de Marià i Carles, també metges, i
pare de Josep, metge i cirurgià–.
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I encara més, Angeleta Viladomiu, germana de la mare del metge Faustí Llaveries, a la
qual sempre va estimar molt, es va casar també amb un metge, el doctor Josep Borrell,
que exercia de metge a Gironella. El mateix Faustí Llaveries i Viladomiu es casà amb la
filla del metge Bartrina de Berga, Antonieta. La tradició la continua el seu nebot, Jaume
Viladomiu, que fins fa pocs anys exercia de metge de capçalera a Calella.

2.2. Faustí Llaveries, home culte i d’ideals polítics

Primer l’escola de Puig-reig, dirigida pel mestre Calsina, i un curt període d’internat a Berga,
a l’escola del Doctor Saló, juntament amb l’ensenyament patern, corresponen a la formació
anterior als estudis de Medicina a Barcelona on va viure a casa del seu oncle patern.

Quan va arribar amb el tren a  Puig-reig, després del primer trimestre d’estudis a Barce-
lona, portava dins la maleta una pilota de futbol que havia comprat a Barcelona després
de veure un partit de futbol a l’estadi de les Corts; el seu oncle fou un dels directius del
FC Barcelona i al jove Llaveries aviat se li encomanà la passió per aquest esport.  I amb
aquesta pilota va començar a jugar a futbol amb els seus amics, el Jaume Grífol i l’Antoni
Coma, a la sortida del rosari de diumenge, a l’era de la Sala....

L’èxit feu que l’escenari de joc es traslladés a l’actual plaça de Mestre Badia, prop del
rocam o trinxera de la via del tren i d’una font d’aigua fresca que servia per apagar la set;
i va faltar poc per què es fundés un equip estable a Puig-reig en el qual el jove Llaveries no
va poder participar perquè els estudis de medicina a Barcelona li ho van impedir.

Un cop acabada la carrera s’instal·là de metge a Puig-reig, al costat del seu pare, i per
tant compaginà la professió entre Puig-reig i Viladomiu Vell. Foren anys d’aprenentatge,
de formació, de diversió amb els seus amics de l’ànima amb els quals compartia l’afecció
pel futbol, la caça, la lectura i la política. Per això, junts formaren la llista d’Esquerra
Republicana de Catalunya que guanyà les eleccions municipals el 14 d’abril de 1931.
Fou regidor de sanitat i de cultura i compartí el govern municipal amb alguns dels que
foren els seus grans amics: Ramon Arguelagués, l’escrivent de ca l’Obradors, Josep
Obradors Riu, Àngel Serra, de cal Peu Pla que fou l’alcalde, Antoni Coma, també alcalde,
i l’Àngel Badia, l’escrivent de cal Pons. Eren joves i republicans.

Durant els difícils anys de la Guerra Civil (1936-39) va fer extraordinaris esforços per
mantenir la pau i el respecte entre els seus conciutadans fins al punt que a Puig-reig la
comunitat religiosa de monges de la congregació de Carmelites de  Sant Josep, que des
del 1926 s’encarregaven de l’Hospital de pobres i malalts no van ser mai violentades ni
van haver d’abandonar la seva tasca ni el poble.
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Davant l’imminent arribada de l’exèrcit franquista el febrer de 1939, abandonà Puig-reig
a contracor i aconsellat per amics, amb els quals no compartia pas els ideals polítics,
com l’Emili Serra Noguera, home de la Lliga Regionalista d’en Cambó,  que l’amagà a
l’Hospital de Puig-reig el temps just per preparar la seva fugida a Andorra. Estava convençut
de que no li havia de passar res...

Tornà a Puig-reig l’any 1947 com a metge del poble demandat per tothom, la gent de peu
i el mateix ajuntament presidit aleshores per Honorato Guitart, cap de la Falange de Puig-
reig, l’alcalde de Puig-reig, amb l’aval del farmacèutic Prat, germà de l’alcalde de Manresa,
i una llarga llista de persones fidels al règim i sense cap ombra de sospita per part de les
autoritats de la dictadura. Tots junts aconseguiren els avals suficients per garantir que el
doctor Llaveries pogués tornar a exercir de metge al seu poble, Puig-reig.

S’instal·là, amb la seva muller, l’Antonieta, en un primer pis de ca l’Obradors, a la Plaça
de Sant Martí; el pis, força gran –el matrimoni no tenia fills–, incloïa també el consultori,
sempre obert a tothom les vint-i-quatre hores del dia fins l’endemà mateix de la seva
jubilació, l’any 1968, als 70 anys.

3. L’ENTORN SOCIAL, ECONÒMIC I SANITARI DE PUIG-REIG

3.1. Un poble en transformació: el creixement demogràfic, la salubritat i els serveis

sanitaris.

A finals del s. XIX Puig-reig, el poble que va acollir la família Llaveries, vivia una important
transformació de la mà de les fàbriques de filats i teixits de cotó. En poc menys de 30 anys
havia passat de tenir un miler d’habitants a superar els quatre mil, que es van instal·lar a les
colònies però també al poble. Hi havia feina per a tothom, molt especialment per als metges.

La informació demogràfica de que es disposa, de Puig-reig i de Gironella, els dos pobles
que més s’industrialitzen de la comarca i de l’alta vall del Llobregat:

· La mitjana de la mortalitat de finals del s. XIX fins a mitjans s. XX es
situava a l’entorn de 36,25 morts/any.

· La taxa de mortalitat infantil se situa entorn del 380 per mil, que repre-
senta un 51,80% del total de defuncions.

· La mitjana d’òbits, per any, en qui es documenta alguna causa de mort,
se situa entorn del 3,21%
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Els llibres sagramentals de la parròquia de Sant Martí de Puig-reig enregistren morts
violentes, sobretot les relacionades amb els accidents de treball: «...murió por haberse
dañado la mano en el batan de la fabrica...», «...murió ahogado en el canal ...» i «...murió
de un balazo por haberse disparado el fusil estando de guardia...», per exemple, al poble
de Gironella. Són freqüents els accidents amb «cremades», morts per «precipitació i
«atropello», les morts «al batan de la fabrica» amb 3 casos.

La taxa de natalitat ha mantingut una tendència a la baixa durant els cinquanta primers
anys de segle. Hem calculat, en uns altres estudis, que per terme mitjà els anys de
fertilitat d’una dona manresana en aquells temps eren d’uns 26 anys (la freqüència
màxima de l’edat de la núvia en els matrimonis era de 23 anys) i que per tant la baixa
natalitat només pot explicar-se per un ús cada vegada més petit de la fertilitat potencial
de les dones manresanes. Aquesta actitud obeeix en gran  part a una limitació voluntària
del nombre de fills les raons de la qual cal cercar-la en diferents factors com poden ser
les crisis econòmiques d’aquestes èpoques (a primers de segle es produeix el tancament
de moltes fàbriques i l’emigració de molta gent jove, la llarga postguerra, etc., són factors
que fan més reticent el comportament reproductiu), la importància del treball femení en
pobles i ciutats industrials de la conca de l’alt Llobregat, una zona especialitzada en el
tèxtil (recordem la importància del treball femení en aquest subsector i les deficients
lleis que sobre la maternitat hi havien a primers de segle) i sobretot actituds malthusianes:
la típica parelleta, més que a factors lligats a la nupcialitat, com podien ser matrimonis
en edat avançades o alt percentatge de solteres.

Aquesta disminució de la natalitat s’inverteix a partir dels anys cinquanta. Durant aquesta
dècada i la següent la taxa de natalitat augmenta degut a la suma de molts factors: el
redreçament econòmic de l’estat espanyol, la immigració de contingents poblacionals a
la ciutat en edats fèrtils, la reducció del percentatge de solteres, reducció de l’edat de
casament, arribada a les edats reproductives de generacions més nombroses, expliquen
aquest redreçament que es mantindria fins entrada la dècada dels setanta.

A partir d’aquest moment es torna a produir una caiguda de la natalitat -que arriba als
valors més baixos de tot el segle- les causes d’aquest descens són difícils de definir.
D’una banda la crisi econòmica mundial provoca un retraïment en els naixements, però
no és el més important, ja que en aquests anys es produeixen uns canvis sociològics
profunds que afecten a les relacions entre sexes: instrucció similar entre homes i dones,
emancipació jurídica, introducció al mercat del treball i en àrees d’activitat cada vegada
més diverses, reducció del treball domèstic, aparició i difusió de mètodes de prevenció
de l’embaràs, despenalització i legalització de l’avortament en alguns casos, etc.; augment
dels intervals entre el matrimoni i la vinguda del primer fill, i entre els naixements de fills
successius.
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Les principals causes de la mortalitat infantil -cal tenir en compte els relatius conceptes
mèdics sobre les causes de defuncions- eren les malalties infeccioses, seguides de les
del sistema respiratori, aparell digestiu i les pròpies de la infància. Però les malalties
infeccioses (tifus, xarampió, tuberculosi, verola, diftèria, etc.) no només afectaven als
infants sinó a totes les edats, ja que en aquests primers anys de segle del total de
defuncions que es produeixen un 15% són degudes a aquestes causes, lligades al consum
d’aigües en mal estat o de fonts contaminades.

El metge Llaveries tenia una especial preocupació per els nens i nenes als quals
cuidava amb afecte tot i que el seu caràcter dur el feia, de vegades, distant. Mai
remugava davant un avís de malaltia infantil, i sempre receptava pràctiques
higienistes i una bona alimentació més que medecines. Els nens i nenes li tenien
por per què era l’encarregat de les vacunes, de les dietes equilibrades, de la higie-
ne, i de la disciplina.

Que el tema de la depuració de les aigües potables era una preocupació per l’administració
municipal ens ho demostra el fet que l’arquitecte manresà Alexandre Soler i March fou becat
per l’Ajuntament a l’Exposició Universal de París a l’any 1900 per a estudiar els diferents
sistemes de purificació de l’aigua i que després d’aquesta estada opinava que per a preser-
var la salut pública hi havia dues coses fonamentals: la primera que l’aigua havia d’estar lliure
de tota impuresa i la segona que per les clavegueres hi circulés aigua i que s’hi aboquessin
directament tots els residus domèstics i matèries fecals, però calgué esperar uns quants
anys, ja que fins a 1927 l’aigua no va ser tractada amb clor líquid. El treball que presenta en
aquest congrés Simeó Selga sobre les aigües de Manresa i la seva relació amb el tifus ens
poden aclarir molt més detalladament la importància d’aquesta malaltia infecciosa com a
causa de mortaldat al llarg de molts anys de la història de la ciutat.

Faustí Llaveries fou l’encarregat, a Puig-reig, de fer prevaldre aquestes normes bàsiques
sobre les aigües potables i com a metge titular i a sou de l’ajuntament participà en
iniciatives a favor de la purificació, que anaven directament relacionades amb el con-
trol de les malalties infeccioses: tifus, xarampió, tuberculosi, verola, diftèria, etc.

4.- EL METGE DE POBLE I L’ATENCIÓ SANITÀRIA

4.1. Breu història de l’atenció mèdica al s. XX

A principis del s. XX la medicina era tan estratificada com en els segles passats, alleugerida
per una mica més de confiança en la curació del pacient. Els malalts de les classes altes
eren atesos a domicili o en la consulta privada del metge, elegit entre els més prestigio-
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sos de la ciutat més propera a Puig-reig, Berga i sobretot Manresa. Aquest mateix client
formava part de la clientela dels sanatoris de muntanya, fent tractaments de cures
d’aigua, repòs i climàtiques.

Molt diferent era el cas per als malalts de les classes humils. El seu destí era l’hospital
o sortosament i si estaven afiliats als incipients serveis d’associacions d’ajuda mútua,
que a Catalunya eren molt nombroses a viles i pobles i que foren els embrions de la
futura organització sanitària. A les zones rurals, mal comunicades i mal dotades, la
medicina era molt deficient, tant des del punt de vista tècnic com pel que fa a efectius,
però la condició del camperol malalt era socialment menys patètica que la de l’obrer
dels suburbis de la ciutat.

Els efectes i la repercussió sanitària de les condicions exposades no varen tardar en ser
denunciades per la classe mèdica; tan és així que s’iniciaren desembocant en la medi-
cina social que ha arribat fins als nostres dies.

El bon comportament de les malalties epidèmiques, l’extensió gradual d’organitzacions
estatals sanitàries, l’examen d’estadístiques sanitàries de mortalitat i morbiditat, i els
factors que hi influeixen, va anar adequadament contra aquests factors. Aparegueren
les anomenades lluites sanitàries, que establien plans de sanejament –del medi, dels
aliments– de control de malalties infeccioses, de vacunacions, d’atenció sanitària a
grups especials –nadons i mares–.

L’atenció bàsica en forma de lluites sanitàries i els mitjans concebuts fins aleshores, es
veieren extraordinàriament reforçats amb l’aparició de l’anestèsia i els antibiòtics; també
la radiologia, les transfusions i moltes de les aportacions del món mèdic en camps com
la cirurgia, la psiquiatria, i la farmacologia. Especialment val la pena destacar l’aparició
del Salvarsan el 1910 per tractar la sífilis; la penicil·lina el 1941 per tractar una gran
varietat de malalties infeccioses; l’estreptomicina el 1944 per tractar la freqüent, temi-
ble i “romàntica” tuberculosi.

Les respostes públiques d’organització davant aquets canvis històrics han anat darrera
de les necessitats. La instrucció de Sanitat de 1904 ordenà la pràctica sanitària en el
medi rural i transformà els metges en funcionaris públics, classificà els partits mèdics i
regulà els seus drets i deures. Els metges, juntament amb els altres sanitaris -farmacèutics,
veterinaris, practicants i llevadores- portaren als municipis les funcions sanitàries vigents
aleshores, i contribuïren al sanejament, a la vacunació, a la inspecció de les aigües, els
aliments, els locals, i, en definitiva, als deures higiènics i sanitaris relacionats amb la
prevenció i defensa de la salut pública.
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Les corbes estadístiques de mortalitat i de malalties van fer una inflexió dràstica. La
meitat de les morts de finals del s. XIX eren provocades per infeccions; a principis del s. XX
aquestes només representaven un 5% del total. La mortalitat infantil va decréixer de taxes
de dos-cents nens morts de cada mil, a set de cada mil. L’esperança de vida augmentà
enormement en el conjunt de la població. Es creà l’Institut Nacional de Previsió, promotor
del sistema d’assegurances voluntàries, en el qual s’incorporaren el retiro obrero el 1919,
l’assegurança de maternitat el 1929 i l’assegurança d’accidents de treball el 1932. El
Seguro Obligatorio de Enfermedad –SOE– no es va implantar fins el 1942.

Diverses reglamentacions sanitàries al llarg dels primers decennis del s. XX feien dependre
de diversos ministeris les qüestions sanitàries i també els metges que en formaven part,
fins a regular-ho per llei el 1944, la promulgació de la Llei de Bases de Sanitat. Amb tot
els metges seguien fent la seva feina, donant particularment el seu servei a les famílies
aconductades, a les famílies dels padrons municipals de beneficència i atenent a la
sanitat quan els corresponia. Efectuaven consultes als especialistes quan el pacient ho
requeria i el derivaven a l’hospital si era aquest el remei, tot i posseir un bagatge de
coneixements molt complet que els permetia actuar en diversos camps de la medicina,
en contraposició a l’especialització del metge d’avui dia.

El sistema de cobertura de l’assistència a través de quotes vinculades al treball es
desenvoluparà a poc a poc, a conseqüència del procés d’expansió econòmica iniciada als
anys cinquanta i especialment als seixanta i principis dels setanta. És enmig d’aquets context
històric de regulació de la sanitat, per una part, i de progressiva cobertura pública de l’assistència
sanitària, que es situa l’exercici del metge de poble Dr. Faustí Llaveries i Viladomiu.

4.2. La sanitat municipal (1900-1975)

El concepte de sanitat municipal o higiene local ha evolucionat al llarg dels segles
paral·lelament al progrés de la medicina, des d’una concepció tradicional i pal·liativa,
fonamentada en la lluita contra el frau alimentari i les epidèmies, a una altra de moderna
i preventiva, introduïda amb el sistema sanitari liberal.

En aquest procés, la sanitat hagué d’adaptar-se als peculiars problemes higiènicosanitaris
de cada indret. Una primera visió de conjunt de l’estat sanitari de la societat rural ens la
dona la documentació generada per la Junta de Sanitat, que en el cas de Puig-reig no es
formen fins a començaments del s. XX arran de la instal·lació de les fàbriques de filats i
teixits de cotó i la formació de les colònies.

Es tracta d’una documentació molt important per adonar-nos de la precarietat de la
sanitat municipal; a tall d’exemple només comentar que la Junta Municipal de Sanitat
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estava formada per l’alcalde, el rector del poble, els metges, els farmacèutics i uns
vocals que eren veïns sense cap coneixements mèdico-sanitaris.

4.3. l’Hospital de Sant Josep de Puig-reig

L’assistència sòciosanitaria de Puig-reig està directament relacionada amb la situació
de poble industrial i respon a les necessitats d’atendre una població obrera en situació
de precarietat.

L’any 1908 ja s’havia fundat a Gironella, el poble veí també industrial i obrer, unes germanes
vetlladores per a acompanyar les famílies obreres pobres. L’any 1913 el rector Jeroni Roca,
interventor de la Junta Local de Beneficència, demanava la col·laboració del veïnat per habi-
litar un nou local més gran i espaiós on poder assistir els malalts. Al cap d’un any, el 1914, es
va editar un Reglament de Beneficència amb 12 articles per tal de regular l’ajuda als malalts
pobres de la vila, que el 1926 inaugurava la nova casa hospital regentada per les monges
carmelites missioneres que van coincidir les vetlles domiciliàries i el servei a l’hospital.

En el cas de Puig-reig la iniciativa de la construcció de l’Hospital de Sant Josep va
tenir els mateixos objectius. L’obra fou finançada pels fabricants, especialment per
la família Prat que en va cedir els terrenys i pels Pons que en van pagar les obres.
L’acord de construcció es va signar l’11 de desembre de 1912 i fou inaugurat, enca-
ra amb les obres no acabades, el 1926. Tenia aleshores una cabuda de 16 llits i era
regentat per les germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de la Mare de
Déu, les Darderes.

Per subscripció popular i amb donatius, en els quals el Doctor Llaveries fou especialment
generós, hom va procedir a l’ampliació i remodelació d’unes obres que s’inauguraren el
7 de gener de 1975, arribant a tenir 92 llits.

4.4. El servei mèdic

Que al món rural i als pobles els metges cobraven poc i malament és ben conegut i que
per aquesta raó es va generalitzar el sistema de les iguales o conductes que també
costaven de cobrar. Els metges estaven obligats, pel codi deontològic, a haver d’assumir
la beneficència, és a dir, l’assistència als malalts sense recursos, sense cap mena de
compensació econòmica. Per tal de pal·liar aquesta situació alguns municipis van des-
tinar una partida en els seus pressupostos.

Per exemple, l’any 1929 a Navarcles “para el servicio de los pobres está creada la plaza
de médico titular pero el año 1919 no se formalizo la lista oficial de pobres, considerán-
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dose como tales a muchos que no lo eran, en perjuicio del médico, que entonces cobra-
ba 150 Pts anuales”.

A més dels problemes econòmics els metges rurals havien de fer front a la duresa de les
condicions de treball, sobretot en el medi rural. Fred, calor, pols, camins de mal transitar, ...
sobre la mula i més tard el cotxe.... Es queixaven de la resistència a cridar al metge i la
resistència a pagar-lo que probablement anaven unides; probablement per aquesta raó el
metge Llaveries no va passar mai d’una situació econòmica benestant i quan, ja era vell,
malalt i sol, optà per ingressar a la residència de la tercera edat, reconvertida de l’antic i
històric Hospital de Pobres de Sant Josep que havien fundat l’any 1926 els fabricants.

La vida professional del metge Llaveries coincidí amb una etapa de grans dèficits
hospitalaris. El principal problema era però guanyar-se la confiança de la població,
assolir un prestigi en una societat dominada encara per una visió i un tractament de la
malaltia i de les diverses afeccions, basat en les creences, pràctiques i remeis casolans
i en el curanderisme, pràctiques que no tolerava de cap de les maneres, i la medícina
lliura en aquest camp una llarga batalla. Un dels seus principals objectius era l’atenció
a les embarassades, especialment en el moment del part: el doctor Llaveries atenia als
parts amb l’ajuda de la llevadora i poques persones més... Defensava l’alletament
matern però no defugia la lactància artificial. L’alimentació inadequada i pràctiques que
propiciaven els accidents (traumatismes, però sobre tot accidents amb el foc i les estufes)
eren els aspectes que preocupaven al metge sobre els infants.

5.- EL LLEGAT DEL METGE LLAVERIES, UN CAS EXCEPCIONAL

Entre la gent que el va reconèixer i que va confiar-se al seu ofici com a malalts, el metge
Llaveries era un bon metge, pels nens i les nenes, pels joves, pels adults, i a mesura que
es feia gran, també per als vells.

Llaveries gaudí sempre d’una posició econòmica benestant; no va tenir fills i va llegar tot
el seu patrimoni al poble de Puig-reig creant una fundació que porta el seu nom i que
havia de tenir com objectiu construir i dotar un edifici com a Llar dels Jubilats, un espai on
aquest sector de la població pugués trobar esbarjo, cultura, activitats de relació i d’amistat.
Aquest edifici, La Llar doctor Llaveries, compleix avui amb els objectius que ell va imagi-
nar i conserva el seu record.
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A sobre: inauguració de l’Hospital de Sant Josep de Puig-reig, l’any 1926.

A sota: la llar d’avis Dr. Llaveries, en l’actualitat.
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BENITO MORADILLO (1917-1995): METGE DE LES MINES
DE FÍGOLS. BIOGRAFIA I ESTUDI MÈDIC

BOIXADER i CASAMARTINA, Adam
Metge

PEDRALS i COSTA, Xavier
Arxiu Comarcal del Berguedà

RESUM: Comunicació que recull una biografia del doctor Benito Moradillo Blay, realitzada
per Xavier Pedrals, arxiver i historiador i una anàlisi de la seva pràctica mèdica feta pel
doctor Adam Boixader. Biogràficament es destaca la seva actitud de servei i la seva actuació
mèdica, en prevenció, seguretat i traumatologia, així com en importants accidents laborals.
Des del punt de vista mèdic són de destacar la seva praxi diària, les mesures de prevenció
i seguretat i les conclusions a que arribà reflectides a la seva tesi doctoral.

Paraules clau: Benito Moradillo. Medicina del Treball. Mines. Berga.

RESUMEN: Comunicación que recoge una biografia del doctor Benito Moradillo Blay
realizada por Xavier Pedrals, archivero y historiador i un análisis de su práctica médica
hecho por el doctor Adam Boixader. Biográficamente se destacan su actitud de servicio
y su actuación médica, en prevención, seguridad y traumatologia, así como en importan-
tes accidentes laborales. Des del punto de vista médico son de destacar su praxis diaria,
las medidas de prevención y seguridad i las conclusiones a que llegó, reflejadas en su
tesi doctoral.

Palabras clave: Benito Moradillo. Medicina del Trabajo. Minas. Berga.

*

Aquesta és una comunicació conjunta, la primera part pretén ser una aproximació a la
biografia del doctor Benito Moradillo Blay, considerant la seva trajectòria professional i
humana, i obviant aprofundir en estudis més especialitzats des de l’òptica mèdica. La
segona part de l’estudi correspon al doctor Adam Boixader i Casamartina, i en ella és
dóna notícia de la seva pràctica i les seves aportacions en la medicina d’empresa en els
camps de la seguretat, la prevenció i la traumatologia.
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BENITO MORADILLO BLAY. UNA BIOGRAFIA

Durant 32 anys en Benito Moradillo va ser el metge que tenia al seu càrrec els treballadors
de les empreses mineres Carbons de Berga, S. A., Serchs, S. A. i Collet, S. A., a més
atenia els familiars d’aquests treballadors i sovint altres famílies de la zona on estaven
ubicades les mines. Ell depenia però de l’asseguradora Plus Ultra i després d’Asepeyo,
entitats sanitàries que tenien la concessió dels serveis mèdics a la zona. Els seus anys
d’activitat professional coincideixen en ser amb l’època de major vitalitat de la mineria
berguedana en general, de major població activa minera i d’intensa transformació de les
empreses.

L’interès del personatge es centra en la seva trajectòria mèdica, preocupada per a la
millora de la seguretat i la prevenció en un context molt hostil a la salut i la higiene.
L’àmplia documentació conservada de la seva pràctica mèdica inclou la seva obra escri-
ta i una interessant actuació personal que ve avalada per multitud de testimonis.
Tanmateix el seu esperit surt especialment a la llum arran d’alguns esdeveniments
crítics, com l’accident miner del novembre del 1975, que comportà 30 morts, o el
tancament de miners del desembre de 1977, efectuat per donar força a les reivindicacions
laborals dels treballadors de la mina.

El Dr. Moradillo va néixer el 1917 a Sagunt, segon fill de la família formada per Gaspar i
Úrsula. El seu pare era consignatari de bucs a compte dels coneguts Alts Forns de la
ciutat, la major empresa siderúrgica del País Valencià. Després de cursar el batxillerat, a
Sagunt mateix, va iniciar els estudis de medicina a València. Les seves primeres pràctiques
de cures les realitzà com ajudant a l’empresa Alts Forns de Sagunt; tant aquesta activitat
com els seus estudis foren interromputs per la Guerra Civil.

Seguí la tradició familiar republicana, formà part del personal sanitari a l’exèrcit de la
República, com a carrabiner sanitari, exercint com a ajudant tècnic cirurgià a l’hospital
carrabiner de Cofrents, on intervingué en totes les operacions realitzades en aquell
període. Allà va veure bona part dels estralls que feia la guerra, i adquirí el primer bagatge
pràctic per afrontar situacions traumàtiques.

En acabar la guerra va ser reclòs al camp de concentració que s’instal·là al monestir de
Santa Maria de la Huerta, a la província castellana de Sòria. Allà va continuar la seva
pràctica mèdica i alhora aconseguí examinar-se d’algunes assignatures a la Universitat
de Salamanca, que incloïen medicina general i cirurgia, exàmens que foren particularment
durs. De Santa Maria de la Huerta va ser transferit a un altre camp de concentració,
aquest instal·lat a la cartoixa de Portaceli, al País Valencià, poc abans del seu alliberament.
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Va fer el servei militar primer a Vitòria, passant un període destinat a la caserna de Berga
com a soldat sanitari, encara posteriorment va estar destinat a Barcelona, llicenciant-se
a Arenys de Mar.

El 1943 acabà els estudis i va rebre el títol de metge i cirurgià. Posteriorment, retornà a
Barcelona per perfeccionar els seus coneixements de traumatologia i cirurgia amb el doc-
tor Antoni Masoliver de la Clínica de l’Esperança, el doctor Masoliver era considerat un dels
millors especialistes de l’època, aquestes pràctiques les va fer els anys 1946 i 1947. Era
important fer-ho així per la pròpia formació, ja que la guerra havia buidat l’antic claustre de
professors de la Universitat de Barcelona, la majoria d’antics professors eren a l’exil·li, i no
hi havia professionals destacats a les càtedres en aquell moment.

Retornat a València, gairebé immediatament li oferiren la substitució d’un metge
d’empresa a la Zona Minera de Fígols, al Berguedà. Va acceptar de seguida, a més hi
havia urgència i la seva incorporació calia fer-la en quaranta vuit hores. Es va incorporar
a la nova feina el 9 d’octubre del 1949, el 30 de novembre va rebre l’acreditació com a
metge d’empresa; i malgrat la seva intensa pràctica no va ser fins el 1964 que va obtenir
el títol oficial d’especialista en traumatologia i ortopèdia.

Poc després de la seva incorporació es va produir un accident miner, una avançada de
l’aspecte més dur de la seva feina: tres ferits per explosió només a cinc dies de prendre
possessió del seu lloc de treball. El primer contacte amb un món laboral nou per a ell. El
fet posava en evidència les greus mancances de la mina en seguretat, tema que
preocupava molt els treballadors, a la companyia mèdica que efectuava l’assistència i a
la pròpia empresa. La prevenció i l’atenció sanitàries van ser des d’aquell moment el
principal cavall de batalla del Dr. Moradillo.

La situació de la mina en l’aspecte sanitari era aleshores molt deficient, es treballava
literalment amb espardenyes, boines i llums de carbur (que com les seves predecessores
encara portaven ganxo). La higiene era també força precària en general, encara no hi havia
dutxes a l’empresa, i mai n’hi va haver a les cases de la colònia minera. Amb aquest
panorama el treball del metge era molt gran, ja que es patia en gran manera la manca de
prevenció i seguretat. També les baixes laborals eren, en conseqüència, elevades i freqüents,
i s’acostaven al 20 % de la plantilla, superant de llarg el centenar de persones.

Plantejà el tema a l’empresa i a l’asseguradora, i el 1950, a través de les coneixences
angleses del seu pare, que tractava amb navilieres britàniques, va fer un viatge a Glasgow
visitant vàries mines del País de Gal·les, per estudiar les mesures de seguretat i higiene
de les mines britàniques que havien fet passos importants de millora en aquest sentit, i
veure què es podia aprofitar i adaptar a la seva experiència.
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A partir d’aquell moment s’introduïren notables millores, cascs cada cop mes reforçats,
amb llum incorporada, deixant enrere les antigues i perilloses llums de mà, bateries
individuals per la llum, etc. Botes reforçades amb puntera metàl·lica importades de
Txèquia, etc. També es van incorporar les dutxes a la pròpia empresa. Cada millora
suposava una veritable lluita, que no abandonava fins haver aconseguit el seu objectiu.

Al dispensari, que tenia gerro i palangana d’aigua i poc més en arribar, s’anà completant
la dotació, hi instal·là un petit quiròfan, aparells de radiologia, i les instal·lacions de
laboratori necessàries per a revelar ell mateix les plaques. També revelaven les fotografies,
que de manera sistemàtica es feien dels accidentats. Aconseguí finalment disposar
d’un petit banc de sang per les urgències. En aquesta feina tingué la col·laboració de
practicants amb llarga experiència i dedicació, així com de personal subaltern també de
remarcable vàlua, hem pogut fer-ne una primera relació, per ordre cronològic: Josep
Cofiné, Josep Piguillem, Ramon i Víctor Freixa, Ramon Mas, Joan Borràs, Miquel Gorgui,
Joan Sensada i Jaume Illa, entre altres.

El casos més greus els passava els primers anys a la Clínica de Berga, on ell mateix havia
intervingut en les operacions junt amb el Dr. Casserras, i més endavant eren destinats al
Centre Hospitalari de Manresa, on eren atesos pel Dr. Tuneu.

La millora dels serveis, en seguretat i en higiene, i també el seu control, estabilitzaren les
baixes laborals en torn a 30 persones, un xifra molt més baixa que la de quan va començar
la seva feina. La seva actitud en aquest aspecte el portà a ser respectat pels treballadors
i per l’empresa.

La seva implicació personal el portà a intentar suprimir amb regalèssia el tabac dels
miners, en hores de feina, per evitar perills. A tenir cura en les primeres èpoques dels
ocells i ratolins emprats per a detectar el grisú, mentre no s’introduïen els grisumetres,
entre altres iniciatives en la mateixa direcció.

En temps del maquis va patir algun ensurt important. Poc després de la seva incorporació,
exactament el 9 de novembre, el cotxe del doctor Laureà Prats i Cateura, especialista
mèdic de la companyia, uròleg, anava a fer una visita. El cotxe que el portava i dos
vehicles més van ser tirotejats al Clot del Gall, pels maquis. Era un escamot que dirigia el
conegut Marcel·lí Massana. Els maquis van creure que els cotxes transportaven la nòmina
de l’empresa. En realitat es tractava d’una furgoneta que feia un servei mèdic. El doctor
Moradillo feu ell mateix les primeres cures als ferits, entre ells el xofer, Lucas; després el
mateix doctor Moradillo amb el doctor Comellas, ja a Berga, operaren el doctor Prats,
salvant-li la vida en una operació que va fer història.
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Segons ens refereix la seva filla Loles Moradillo, a la mateixa època, temps més tard,
arribà a atendre, ferit d’un tret a la cama, al mateix maqui Marcel·lí Massana, convertit
avui en un guerriller mític. Moradillo decreta “aïllament aeri”, protocol per la prevenció
de tuberculosos, amb atenció especial i tancant el dispensari alguns dies, teòricament
pels contagis, el que evità la curiositat de la Guàrdia Civil, que tenia la caserna a tocar de
la instal·lació sanitària. Els practicants mantingueren sempre la màxima discreció en
aquest cas. El fet ha quedat oblidat en les històries de maquis escrites fins avui.

En el moment que ell va escriure la seva tesi doctoral, el 1955, dedicada totalment a la
medicina de mina, l’empresa tenia una plantilla de 1.800 treballadors. Essent ell el cap
de dispensaris, la plantilla encara creixeria més, fins arribar a un màxim el 1965 de 2.200
treballadors. Va ser una època florent de la mineria berguedana.

Tot i que la medicina de l’empresa minera era la seva especialitat, el nombre de perso-
nes que estava al seu càrrec era més alt ja que també atenia els familiars dels minaires
que residien a la colònia minera i nuclis propers. Ell mateix es va instal·lar per viure al peu
de les mines a Fígols, concretament al grup de La Consolació. Visitava també els malalts
de les masies de la zona minaire, amb mules i més tard amb un tot terreny de
l’asseguradora.

El problema de les baixes va ser per ell una constant, calibrar la gravetat i sinceritat de
cada cas. La millora dels serveis, de la seguretat i la higiene, i també el seu control les
reduïren del centenar llarg dels seus inicis a un nombre gairebé estabilitzat en torn a les
30 persones. Tot i el respecte que es sabé guanyar per part dels treballadors i de l’empresa,
la seva actitud no deixà d’ocasionar-li greus problemes, sobretot al començament. Hi ha
un capítol de la seva tesi doctoral dedicat a les autolesions i multitud de casos, de tot
signe, enriqueixen el seu anecdotari.

El més greu trasbals de la seva vida professional van ser els 30 morts a l’accident de la
mina Consolació, el dia 3 de novembre de 1975. Una explosió de grisú. Va ser un dels
pitjors de la història de la mineria al nostre país, si atenem al nombre de morts. Un tema
de gestió de la seguretat. Dos dies sense ventilació per festa laboral, cables elèctrics
sense protecció suficient, i un llarg reguitzell de mancances que sortiren en el posterior
procés judicial que investigà l’accident, i que es publicaren als mitjans de comunicació
de l’època. Les instal·lacions necessàries hi eren en part, calia que les ordres i les
consciències consideressin imprescindible la seva utilització.

En aquella ocasió va ser el doctor Moradillo qui va portar el control de la situació, impedint
la intervenció de gestors i dels  polítics més enllà de les seves estrictes competències,
mirant d’assegurar el respecte a les víctimes, l’atenció als ferits i la preservació dels
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drets dels familiars. Va ser necessari fer fora del lloc a alguns polítics i periodistes. No va
deixar prendre imatges de les víctimes, molt afectades per l’explosió; les identificà
personalment junt a l’equip de practicants, reclamà i va obtenir l’atenció psicològica
especialitzada per les famílies.

El ministre d’Indústria Alfonso Alvarez de Miranda, el governador civil Rodolfo Martin
Villa, el president de la Diputació Joan Antoni Samaranch, autoritats locals i directius de
l’empresa acudiren al lloc dels fets en les primeres hores. Va saber fer respectar el seu
criteri i les seves decisions.

Aquest accident deixà una profunda empremta en la seva vida mèdica i personal, ja que
tot i afrontar els temes humans amb tota la professionalitat, sempre s’hi acabava implicant
directament.

La resolució judicial,  el 1978, va ser absolutòria per l’empresa, i el recurs presentat
tampoc va ser favorable a les vídues dels accidentats, que tanmateix van rebre
indemnitzacions. La política de l’empresa en temes de seguretat va millorar notablement
i també l’actitud dels treballadors.

En aquells anys es va viure una gran transformació tècnica en l’explotació de les mines,
però també humana. A la gran immigració andalusa dels anys quaranta i cinquanta va
seguir, anys més tard, la instal·lació d’una colònia de paquistanesos i també en menor
nombre de minaires dels països de l’est d’Europa, que avalats per la seva experiència
venien a treballar a les mines de Fígols.

Una altra situació especial que va viure en primera persona, i en la que també va tenir un
paper valent va ser en la tancada de miners del desembre de 1977, decidida pels
treballadors davant d’un paquet de mesures de l’empresa que incloïen la reducció de
429 llocs de treball.

El Dr. Moradillo va visitar un a un els miners tancats, proveint de tot el necessari per a que
no hi hagués perill ni de seguretat ni sanitari en el temps que durés la tancada. Medici-
nes i consells d’higiene que foren molt agraïts.

Moradillo va ser llargament ovacionat en el parlament que va fer al passeig del Vall de
Berga en una manifestació multitudinària. Aquell episodi de lluita pels llocs de treball va
rebre la solidaritat d’altres treballadors de la comarca, i va poder aconseguir el seu
objectiu. La seva actuació va rebre l’agraïment del Comitè de Dones de Minaires que es
va formar aquells dies.
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Tot i que eren els accidents i les situacions especials el que destacava, la feina de
profunditat era l’atenció mèdica diària en un entorn tan hostil a la salut, en especial les
malalties professionals, vinculades sobretot a l’aparell respiratori. Mines amb molt de
tapàs i pols de lignit que ocasionen lesions i malalties específiques. La bronquitis era
una tipologia força freqüent en les malalties de mina, no la silicosi, que al Berguedà no
era present pel tipus de material que s’extreia. Les millores en la perforació de mines,
quan es va incorporar el corrent d’aigua, eliminà força la pols produïda durant l’extracció.

Va viure la major part de la seva vida professional instal·lat a la pròpia colònia minera,
concretament a La Consolació, i participà en les activitats cíviques del lloc en els 22 anys
que hi residí. Al final de la seva vida laboral, sense deixar la seva feina a les mines, fixà la
seva residència a Berga, lloc del que ja no es mouria.

A aquesta ciutat va tenir també un paper destacat en la vida de la Creu Roja. La delegació
berguedana d’aquesta institució havia nascut a Berga el 1946, en formaren part el
doctor Aymerich, Josep de Ferrer, Ignasi Torras Comellas, i Ramon Sala. Benito Moradillo
hi entrà en substitució d’aquest darrer a la seva mort. L’entitat agafà embranzida i es
diversificà en fer una secció per atendre els accidents d’esquí, una activitat popular a la
Berga de l’època, en que funcionava la propera estació d’hivern dels Rasos de Peguera.
En aquells anys la Creu Roja impartí un bon nombre de cursos de socorrisme. En va ser
president, i hi deixà un gran record.

Es va jubilar el 1982.  Va rebre l’insígnia d’or de la seva empresa, junt amb un dels seus
col·laboradors, en Josep Piguillem.

No abandonà encara el seu interès pels temes de salut dels miners, va estar treballant
en un projecte ja començat, de fer un llibre sobre els accidents a les mines, en base a la
seva pròpia experiència i a la informació que havia pogut recollir de mines d’arreu del
món. Aquest llibre havia d’incorporar bona part de les informacions recollides a la seva
important tesi doctoral dedicada als agents vulnerants i les lesions traumàtiques a les
mines, dirigida per Manuel Taure. Va ser en aquells anys que assistí a un Congrés de
Traumatologia a Paris, tanmateix l’obra va restar inacabada. També tenen un gran interès
les memòries anuals de reconeixements mèdics, els informes de protecció i seguretat, el
control d’altes i baixes mèdiques, els diagnòstics, i tota l’altra documentació informativa
de les condicions sanitàries vinculades a l’entorn de les mines.

Va morir a Berga el 4 de març de 1996, el seu funeral el dia 7 del mateix mes va ser
multitudinari, hi acudiren minaires de tota la comarca, el fet va merèixer l’atenció dels
mitjans de comunicació, malgrat els anys passats des de la seva jubilació i el tancament,
el 1991, de Carbons de Berga. En paraules de la família Moradillo: “Per a ell va estar el
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millor homenatge, l’acomiadament dels minaires que ell va convertir en un objectiu de vida”.
Valgui aquest escrit per a deixar constància d’una trajectòria i preservar el seu record.

No podem deixar de fer referència al fet que els seus papers personals hagin estat
donats a l’Arxiu Comarcal; així s’assegura la seva conservació i l’accés fàcil dels ciutadans
a aquest fons documental.

*

REFLEXIONS SOBRE L’OBRA MÈDICA DEL DR. MORADILLO

Amb un bon bagatge pràctic com a cirurgià i traumatòleg s’inicia com a metge
d’Asseguradora d’Accidents de Treball a les empreses Carbons de Berga S.A., Serchs
S.A. i Collet S.A., a l’octubre de 1949, on es va trobar amb una elevada incidència
d’accidentalitat laboral, deguda a circumstàncies diverses, com l’escassa prevenció
laboral, el treballar amb material antic i inadequat, condicions higièniques i laborals
deplorables, escassa formació i desmotivació del treballador, etc.

Amb la inquietud pròpia d’un home avesat al treball i a l’observació, ja de bon començament
li permet albirar una perspectiva de trajectòria vital posada al servei del millorament de les
condicions del treball miner, i així reduir l’accidentalitat i, en el fons, el sofriment humà.

No li faltaren maldecaps. A vegades per a reduir les pressions de les empreses, per
inèrcies contràries als canvis, per ignorància, per malvolença, etc., altres per la
desconfiança dels mateixos treballadors, que hi veien un home de l’empresa, contrari
als seus interessos.

Calia ser prou equànime per mantenir un equilibri entre els interessos d’uns i altres.
Després d’anys de lluita el millorament de la situació fou evident.

L’alta taxa de lesionats, fortuïts o provocats, i les circumstàncies i context de la seva
producció, en resultà suficient per elaborar una bona Tesi Doctoral. Meritòria, considerant
la situació d’aquells  temps de veritable penúria política, intel·lectual, econòmica i laboral.

Tesi Doctoral que amb el títol de “Estudio y observaciones personales de los accidentes

de trabajo en los productores mineros, bajo el punto de vista médico–laboral” fou dirigi-
da pel catedràtic d’anatomia de la Facultat de Medicina de Barcelona, Dr. Manuel Taure
Gómez, l’any 1955.
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Benito Moradillo (1917-1995): metge de les mines de Fígols. Biografia i estudi mèdic

En ella, desenvolupa, al llarg de 337 pàgines, el seu estudi. En diversos capítols, comença
explicant el context de la mina, els materials que s’hi troben, la diversitat d’elements i
eines emprades, per passar a descriure les diferents parts corporals lesionades: crani, ulls,
cos i extremitats, que al llarg de 86 casos  d’accidentats va explicant les característiques de
les lesions, causes que les provoquen i tractament seguit per guarir-les.

Gràficament se’ns mostren una trentena de làmines, escollides de l’enorme cabal
fotogràfic i radiogràfic. D’una manera sistemàtica recollia imatges de cada lesionat.

Un capítol fa referència peculiar a un dels seus maldecaps que tant el mortificaven: les
autolesions, l’automanipulació i les simulacions. Una incidència que va aconseguir reduir
enormement amb mètodes molt personals i amb molta persuasió.

En resum, la seva experiència personal el fa arribar a la conclusió de que la causa
d’alguns accidents es deu a una manca de coordinació psicomotriu davant el treball, a
més del perill del propi treball i de la manipulació de les eines utilitzades.

Considera que la realització de proves d’habilitat, de reacció psíquica i de motricitat
relacionades amb la seva feina, evitarien molts accidents.

No té dubte de que cal la introducció dels cascs de fibra premsada amb llum frontal i el
bandejament del llum de carbur han fet minvar l’accidentalitat.

Per a les lesions oculars, molt nombroses, va tenir en estudi una visera de plàstic adap-
tada al casc que les faria disminuir.

En el tractament de les fractures costals, comprova que les infiltracions en els seus
voltants li dóna millors resultats que l’imbricat d’esparadrap i n’evita els seus
inconvenients.

Recalca la necessitat de l’organització dels serveis mèdics a peu de boca–mina i de la
precocitat de l’assistència al lesionat en aquests dispensaris, per la importància de la
primera cura.

Finalment reflexiona sobre la importància i necessitat de donar cursos d’una durada
d’un any, com a mínim, a fi de conèixer l’accidentalitat laboral, les malalties professionals,
la legislació laboral, etc., per l’enorme interès social i laboral en els resultats i evolució
de les lesions traumàtiques en el món del treball.
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A sobre: el Dr. Benito Moradillo al seu despatx dels serveis mèdics de les mines de Fígols.

A sota: l’equip mèdic amb l’ambulància de l’empresa. D’esquerra a dreta:  Manuel Gargallo,

Hipòlit Vicente, Josep Piguillem, Benito Moradillo, Francesc Comellas i Víctor Freixa.
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ALGUNS  ASPECTES HISTÒRICS DE LA MEDICINA A L’ARIEJA

CORBELLA I CORBELLA, Jacint

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Resum d’alguns aspectes de la medicina antiga a l’Arieja i les terres de l’antic
comtat de Foix. Dades sobre les coves prehistòriques i la imatge del possible “bruixot-
curador” de la Cova dels Tres Germans. Dades extenses sobre les termes d’Acs. La
bassa dels leprosos, medieval. Persistència dels brolladors sulfurosos a la ciutat. Les
termes modernes. Metges que les han estudiat: Pilhes, Rigal, Constantin Alibert, Georges
Dresch. La topografia polèmica de L. Fugairon sobre els axeans. Metges i farmacèutics
en l’exploració del riu de Labouiche. Referència a Camille Soula, professsor de Fisiologia
de Tolosa, nascut a Foix.

Paraules clau: Medicina Occitània. Medicina Arieja. Comtat de Foix. Termes d’Acs. Cova dels Tres Germans. L.

Fugairon. Camille Soula. Pilhes. Rigal. Constantin Alibert. Georges Dresch.

RESUMEN:Resumen sobre algunos aspectos de la medicina antigua en el departamen-
to actual de l’Ariège i el antiguo condado de Foix. Referencia a las cuevas prehistóricas
i la imagen del posible “brujo-curador” de la Cueva de los Tres Hermanos. Datos más
extensos sobre las termas de Ax. La balsa medieval de los leprosos. Persistencia de
fuentes sulfurosas en la ciudad. Las termas modernas. Médicos que las ha estudiado:
Pilhes, Rigal, Constantin Alibert, Georges Dresch. La topografía polémica de L. Fugairon
sobre los axeanos. Médicos y farmacéuticos en la exploración del rio Labouiche. Refe-
rencia a Camilo Soula,  catedrático de Fisiologia en Toulouse, nacido en Faix.

Palabras clave: Medicina Occitania. Medicina Ariège. Condado de Foix. Termss de Ax. Cueva de los Tres Hermasnos.

L. Fugairon. Camille Soula. Pilhes. Rigal. Constantin Alibert. Georges Dresch.

*

L’actual departament francès de l’Ariège, creat el 1790, inclou el país de l’Arieja, o de
l’antic comtat de Foix, en plena terra occitana i dels càtars, i l’antic vescomtat de
Cousserans. Hi ha aspectes mèdics del passat que són en bona part poc coneguts. Aquí
en voldríem remarcar tres fets, relacionats principalment amb el curs alt del riu i les
terres més de muntanya.

MEDICINA D’OCCITÀNIA
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El primer, i molt més important per a la història general de la medicina, és l’existència de
moltes grutes, grans coves en terres calcàries, en algunes de les quals s’han trobat
pintures o dibuixos prehistòrics, de notable interès.  Entre elles hi ha la imatge del bruixot
o “sorcier-guérisseur”, de la cova dels Tres Germans, sembla que explorada per primera
vegada, i per tant “redescoberta”, el juliol de 1914.

El segon fet és l’explotació, probablement amb diverses finalitats, inclosa la terapèutica,
d’aigües termals, és a dir calentes, i a més amb contingut alt en sofre (aigües sulfuroses)
als voltants de l’actual ciutat d’Ax-les-Thermes, Acs en llengua occitana. Hi ha dades del
temps romà, de la seva utilització a l’Edat Mitjana, i encara actualment la seva explotació
té una gran vitalitat. També en alguna altra vila propera.

En tercer lloc, i amb un pla de menys repercussió directa per les persones, però molta pels fets
en que hi han intervingut, és la participació d’alguns metges, juntament amb altres interessats
per la cultura local, en el descobriment de les grutes, algunes de gran interès prehistòric.

1. LES COVES PREHISTÒRIQUES. UN POSSIBLE BRUIXOT CURADOR

Es tracta de terres situades en el vessant nord de la serralada del Pirineu, amb moltes
muntanyes de pedra calcària. Aquesta pedra s’erosiona lentament amb l’aigua, podent
crear carstificació, amb coves, algunes molt grans, i formació de columnes, que baixen o
pugen (estalactites i estalagmites), o formen columnes senceres. I a més  en algunes hi
ha cursos d’aigua, de diversa importància. Algunes poden tenir alguna sortida a l’exterior,
i han estat habitades per l’home en èpoques molt pretèrites. Podem suposar que altres,
potser moltes, no tinguin cap sortida i per tant no les coneixem. En les obertes es poden
trobar vestigis de la presència humana.

Per les circumstàncies del desenvolupament cultural humà entre les primeres que han
estat “redescobertes”, i estudiades amb un cert detall, cal recordar les de la zona del
Pirineu, tant en el vessant nord com sudoccidental. I així destaquen avui les d’Altamira a
Cantàbria, o de Niaux, a l’Arieja. També les de Lascaux, més al nord, a la Dordonya.  I amb
el temps moltes altres. Formen part del conjunt de la que s’ha anomenat “cadena
pirenaico-cantàbrica”

A la zona de l’Arieja n’hi ha moltes, entre elles cinc o sis més conegudes, als voltants
sobretot de la ciutat de Tarascó. La més important d’aquestes,  per la riquesa que conté,
la gran quantitat d’estudis, i l’estat de conservació, és la de Niaux, que pot ser visitada
amb limitacions i té moltes figures animals d’interès. Més destacades pel seu volum són
les grutes de Bedeilhac i de Lombrives, de dimensions molt grans. Totes estan en el
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mateix sector de Tarascó. Poc més enllà, una mica al nord de la ciutat de Foix, hi ha la
cova de Mas d’Azil, també de gran interès pels estudis prehistòrics, i que ha donat nom
fins i tot a un període, l’azilià.  Molt a prop de la ciutat de Foix hi ha  un riu subterrani, el
Labouiche, navegable en més d’un kilòmetre,  entre columnes calcàries, descobert
modernament per l’esforç l’any 1908, d’un metge de Foix el doctor Dunac, i més tard
també amb la intervenció del doctor Cremadells.

Però a més de tot això, una mica a l’oest, en un altra vall, s’hi va descobrir l’any 1914 una
cova que té un interès extraordinari, perquè a més de dibuixos d’animals, hi ha una
representació mixta, mig humana i mig animal, en la interpretació de la qual no s’ha descartat
que podés tenir una funció sanadora. Una de les màximes autoritats en els estudis de la
prehistòria, a França i el món, en el seu temps, l’abbé Breuil, en va fer un dibuix i el va
difondre com a possible “sorcier-guérisseur”, és a dir un bruixot amb possibilitats o poder
màgics, entre ells el de fer curacions. Recordem que més al sud, en terres ara valencianes,
hi ha el barranc de la Gasulla, amb una representació semblant, el Bruixot de la Gasulla.

La cova està a la comuna de Montesquieu-Avantès, a un alçada de 465 m.  Està propera a
la gruta del Tuc d’Audoubert, també rica en material prehistòric.  La Cova dels Tres Germans
ha tingut celebritat perquè hi ha la representació en pintures a les parets (art parietal)  de
dues figures mig humanes, mig animals. Un sembla més un home, i l’altra meitat un bisó,
que té una mena d’instrument que podria ser de música, i se l‘ha nomenat “le petit sorcier
à l’arc musical”. El segon sembla més un mig home, mig bisó, que té banyes i s’ha interpretat
com un bruixot practicant un ritus màgic. També se li ha donat una interpretació en relació
a les curacions fetes per sacerdots o “xamans”. La pintura, que és bona, no és massa clara
per a fer interpretacions. En va fer un dibuix, que s’ha fet clàssic, l’abbé Breuil.  Les
interpretacions poden ser múltiples, però la “guaridora” no en queda pas al marge (1).

Les dades sobre la seva “descoberta”, no són totes coincidents. Sembla clar que tres nois,
que eren germans: Max, Jacques i Louis, va fer-ne la descoberta, en el mes de juliol de
1914, potser el dia 21. Per això en diuen la “Grotte des Trois Frères”. Els nois eren fills del
comte Henri Bégouen, que ja era una personalitat en els estudis sobre prehistòria a França.
Tenia una formació com a advocat, va treballar com a periodista, viatjant per Europa, va fer
una estada a Tunis, on ja feu estudis  prehistòrics, i tenia  propietats a l’Ariège, tot i que vivia
i treballava a Tolosa de Llenguadoc. Els fills l’havien ajudat en alguna exploració al Mas
d’Azil i  a la caverna de Tuc d’Audoubert, l’any 1912. El pare, el comte Henri Bégouen, va ser
professor a la Facultat de Lletres de Tolosa, i director del Museu d’Història Natural, d’aquesta
ciutat. Havia nascut a Châteauroux l’any 1863 i va morir amb més de noranta anys el
novembre de 1956. La seva obra escrita fou important, en diversos camps (2).  Bégouen
volia preservar les troballes de la seva destrucció, i per aquesta raó la cova no es va obrir al
públic. La mesura no va ser ben entesa en el seu temps, però ara és doctrina de conservació.
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2. LES TERMES D’ACS.

a) Les fonts. El nom actual de la ciutat és Ax-les-Thermes. S’ha format al voltant d’un lloc
on brollaven fonts d’aigua calenta, molt calenta, i amb un residu groc ben visible. Són
aigües sulfuroses. La ciutat està en el curs alt de l’Arieja, on se li uneix un riu de nom
semblant, l’Oreja, a uns 720 metres d’alçària. Ara hi ha unes vuitanta fonts, de
temperatures entre 18 i 78 graus Cº. Pel seu aprofitament comercial hi ha tres establiments
termals importants, que daten del segle XIX. El centre està  al voltant del passeig de
Couloubret i les utilitats terapèutiques que s’indiquen són per afeccions reumàtiques,
respiratòries i de la pell.  En la seva història hi podríem marcar quatre etapes.

Una és la més antiga, sense documentació, evidentment anterior a la romanització.
D’allà n’ha vingut sembla el nom, que en occità és Acs, contracció d’aigües, acquae en
llatí, com  es troba també en altres indrets.

Un altre moment en que s’esmenten amb més ressò és en el segle XIII, on era un punt de
tractament, o potser de recuperació, dels soldats, dits “leprosos”que tornaven de les
croades. El comte de Foix Roger IV va manar fer  una bassa on es podien fer les cures. És
el que se’n digué “bassin des ladres”, conegut ja el 1260 i que encara hi és avui.  Al
costat es va fer un hospital, que a la porta duu l’esment de l’any 1846, conegut amb el
nom d’Hospital de Sant Lluís (3).

El tercer període és el de l’estudi més o menys sistemàtic, de les aigües, amb diverses
monografies, i intervencions de metges locals, potser el primer el doctor Pilhes, l’any
1780. Des d’aleshores hi ha hagut un interès d’estudi científic (4). També s’han valorat
altres aigües de poblacions veïnes, potser les més conegudes les d’Aulus, modernament
des del 1823, les d’Ussat i alguna més.

El quart període és l’actual, on amb la base de les aigües, s’ha desenvolupat un complex
comercial i turístic d’una certa importància, que ha dut a fer una estació d’esquí ben
coneguda a l’hivern, i una bona utilització dels mateixos materials i instal·lacions a
l’estiu. Es manté el caliu del termalisme com a nucli d’un interès turístic i comercial
importants. Una bona part de l’activitat mèdica, dels professionals sanitaris d’Ax és al
voltant de la medicina termal. Podríem considerar com a data marcadora d’aquesta
etapa moderna, social, l’any 1903 amb l’obertura del casino.

Però es manté també el vessant, diríem més popular, l’accés de tothom a les aigües
sulfuroses, en forma de fonts, de brolladors, directes al carrer. Així hi ha el clàssic “bassin
dels ladres”, al davant de l’hospital, i a més dues fonts més a la mateixa plaça, les fonts
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del carrer Coustou, a 68 graus, i la que se’n diu font de les neus “fontaine des neiges”,
just al costat del riu Orieja (5).

b) Els metges. El primer establiment podríem dir-ne modern, és el de Couloubret, nom
que recorda les “colobres”, és a dir una forma de serps que viu al voltant de les aigües.
Recordem que les serps ja es relacionen amb els sanatoris d’Asclepi de la Grècia antiga,
i que la serp és l’animal que hi ha en la representació dels símbols de la medicina i de la
farmàcia. Aquest primer establiment fou construït pel doctor Pilhes l’any 1780. En el
terme veí d’Ussat també hi havia fonts termals. L’edifici va ser restaurat l’any 1865, i va
permetre descobrir una font més antiga, que Félix Garrigou, erudit local, va considerar
anterior als romans.

Algun temps després, l’any 1801, un cirurgià d’Ax, el doctor Boulié, decidí utilitzar les
aigües calentes que brollaven just al costat del rieu Orieja, poc abans que aquest s’unís
a l’Ariège a la mateixa vila d’Ax. El seu terreny tenia el nom de Teich, i d’aquí ve el nom de
l’establiment que encara avui és ben actiu. Va començar amb cabanes i banyeres petites,
fins que el 1834 es bastí un edifici important. S’ha anat ampliant fis ara, però conserva
alguna part del segle XIX, on hi hagué en un cert moment 51 banyeres. Es va restaurar el
1889.   Ara és un dels grans establiments d’Ax.

Un altre establiment termal va ser obert l’any 1815, per M. Sicre, hostaler. Van ser les
“termes de Breilh”. Aquest nom s’assembla al de “breich”  que en occità vol dir la bruixa,
potser relacionat amb els vapors calents, amb olor de sofre, és a dir de l’infern, que
sortien d’aquell lloc.  Es va construir un establiment, completat amb 17 banyeres, dutxes
i fonts. S’indicaven principalment per les afeccions respiratòries, el mal de les articulacions
i les lesions de la pell. El 1876 es va obrir un altre dels establiments que encara perdura,
el de “Le Modèle”. A partir d’aleshores encara va créixer més l’interès per les aigües
calentes (6).

El doctor Jean-François Pilhes. El primer metge que va fer estudis coneguts sobre les
aigües d’Ax i d’Ussat fou el doctor J.F. Pilhes. Havia nascut a Tarascó, ciutat veïna d’Ax,
l’any 1746 i va morir a Pamiers, també a l’Arièja, l’ any 1832, vell de vuitanta-sis anys. Va
fer els estudis de medicina a Montpeller, on va ser influït per les idees de Bordeu, un dels
grans mestres d’aquella escola. Començà exercint a Pamiers, ciutat en el curs de l’Arieja,
més propera a Tolosa, i fou membre corresponent de l’Acadèmia de  Ciències de Tolosa.
L’any 1786 va fer públic el seu treball, que li va portar divuit mesos, d’anàlisi de la
composició de les aigües termals d’Ax i d’Ussat. Aquest fet va contribuir a revalorar les
aigües d’Ax, que estaven en un segon pla, dins de les fonts termals pirinenques, per
darrera de les de Luchon i Barèges.  Fou inspector d’aigües d’Ax, durant molts anys, i és
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fama que va guarir, entre altres, a Lluís Napoleó, germà de l’emperador i rei d’Holanda.
Es va ocupar de l’estació d’Ussat fins el 1824, quan per raons aparentment administratives
(tenia 78 anys), va deixar el càrrec d’inspector d’aigües. Va morir a Pamiers, el lloc on
havia començat a fer de metge (7).

El doctor Joseph-Jean-Antoine Rigal. Un segon metge que va escriure sobre les aigües
d’Ax fou el doctor Rigal. Va néixer a Gaillac, en el departament del Tarn, on el seu pare
exercia com a cirurgià, l’any 1797. L’any 1829 va fer una memòria sobre la litotrícia. Es
dedicà a diverses branques de la medicina, principalment la cirurgia i la medicina legal.
Va ser membre de diverses acadèmies i societats. Fou inspector de les aigües d’Ax de
1847 a 1849. El 1848 era alcalde de Gaillac, i fou diputat a l’Assemblea Legislativa, com
a republicà. El 1852 va deixar les activitats polítiques i va morir a Gaillac l’octubre de
1865.   Allà se li va erigir una estàtua (8).

El doctor Constant Alibert. Un tercer metge notable per l’estudi de les aigües és Constant-
Paul-Germain  Alibert. Va néixer a Castelnaudary el 1820, va fe els estudis de medicina a
Montpeller, i es doctorà el 1843. De 1841 a 1843 havia estat intern en un asil de malalts
mentals, de La Sarthe.  Fou inspector d’aigües termals d’Ax, des del 1849 interinament,
i definitiu el 1850, fins el 1863.  Va ser membre de diverses societats i acadèmies i la
seva obra potser més important és el “Traité des eaux d’Ax”, publicada a Paris el 1853.
Va morir a Saint-Estephe-de-Médoc, a la Gironda, el 1882 (9).

Una altra personalitat de la medicina termalista fou  el doctor Georges Dresch (1846-
1922). De familia originària d’Alsàcia, va néixer a Foix, on fou metge de la prefectura.  Va
fer de metge a Foix i els estius a Ax. El 1882 va fundar la Societat Ariègeoise de Ciències,
Lletres i Arts. Es dedicà en part a la política local. El 1889 va crear el diari “Ax thermal” i
més tard va publicar un “Traité complet des eaux d’Ax” (10).

Altres metges de la segona meitat del segle XVIII i primera del XIX van excel·lir i alguns van
estudiar les aigües. Potser el primer és Abraham Sicre (1728-1765), nascut a Merens,
tocant a Andorra i establert a Toulouse, on va ser professor i morí jove. L’any 1758 ja
havia donat notícia d’aquestes aigües.  També Pierre Roussel (1744-1802), que va estu-
diar a Montpeller i s’establí a París. Gaspar Astrié (1799-1846) i encara Gathien Marcailhou
d’Aymeric (1807-1855), que va deixar ben aviat la medicina per la música (11).

3. ALTRES METGES I SANITARIS.

Entre altres metges de la part alta del curs de l’Arieja, o sigui a la zona més de muntanya
del comtat de Foix, cal esmentar l’aparició l’any 1880 d’una monografia, una veritable
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“Topografia mèdica”, feta pel doctor Fugairon, metge d’Ax. Ha estat reeditada a Lavelanet,
en facsímil, incrementada amb fotografies, l’any 2005 (12).

Una Topografia polèmica. El doctor L.S. Fugairon exercia com a metge a Ax i va publicar
una obra “Les  Axéens” amb el subtítol: “Les habitants du canton d’Ax aux points de vue

physique, intellectuel, moral et industriel”. El llibre comprèn dues parts, cadascuna d’elles
amb quatre capítols. L’últim capítol de cada part està dedicat principalment als aspectes
termals.  Com s’explica a la reedició: “el doctor Fugairon, metge exercint aleshores a Ax,
fa en aquest llibre una descripció sense concessions dels seus compatriotes”.  Va ser
una obra polèmica, perquè deia les coses com les veia, i moltes de manera no positiva
pels habitants d’Ax. L’autor va ser atacat, injuriat, pels qui no volien acceptar la crítica.
Es defensa Fugairon dient: “Criticant els habitants del cantó d’Ax he dit tot el que creia
que havia de dir, i crec que he fet bé dient-ho... ...els pagesos del sud de França, i més
els habitants de la muntanya, han de fer molt, des de tots els punts de vista, per assolir
el nivell dels del nord...”. I afegeix: “pot ser un crim dir que els nostres pagesos tenen les
cases mal distribuïdes i malsanes... que cultiven malament la terra, que cuiden malament
el bestiar...?”.

L’autor signa com a Professor de la Universitat, doctor en ciències i membre de la Societat
Botànica de França. Quan tracta de la instrucció diu que la major part dels habitants no saben
llegir i que quan es va fer la llei d’instrucció obligatòria van protestar molt. Més clarament diu
que els habitants del cantó d’Ax “no tenen cap instrucció i, el que és pitjor, cap desig d’instruir-
se”. En diversos aspectes explica moltes anècdotes per justificar les seves opinions.

Altres metges van destacar no tant per la seva tasca assistencial, o sanitària, sinó per les
seves preocupacions per a impulsar els estudis o les institucions locals. Entre ells cal fer
conèixer els noms, sovint oblidats dels qui van treballar en l’estudi inicial de les coves
prehistòriques. Han quedat poques dades sobre el conjunt de la seva personalitat.

Metges i farmacèutics a Labouiche. Un dels més importants és el doctor  Dunac,  metge
generalista que exercia a la ciutat de Foix. En les seves excursions pels voltants va
explorar l’entrada subterrània del riu de Labouiche, pel que avui es pot fer una navegació,
sota terra a 60 metres de profunditat sota el nivell del terra i és, a més,  una bona atracció
turística. Hi ha més d’un quilòmetre navegable. Sembla que va fer la primera exploració
l’any 1908, acompanyat per dos fills i dos militars joves. Dunac hi va fer diverses
exploracions. L’any següent es van fer més exploracions, alguna accidentada. Es va
deixar el tema i no es reprèn fins el 1935. Amb l’ajut del doctor Crémadells i de Paul
Salette, farmacèutic de Foix, s’explora una altra part important del riu, i s’arriba a la
cascada que avui porta el nom de “cascada Salette”. Però el gran impulsor, per a donar
coneixement ampli d’aquesta meravella de la natura va ser Norbert Casteret, probablement
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la personalitat més important de l’espeleologia francesa.  L’any 1938 es va obrir al
públic. Els noms d’una sala Dunac, la galeria Crémadells, o la cascada Salette, recorden
l’esforç d’aquests sanitaris, amb interès per la cultura local (13). Potser caldria recordar
també el nom del doctor Noulet, que ja l’any 1826 havia començat algun estudi sobre les
grutes de la zona (14).

El desenvolupament de l’esquí a diverses zones del  departament de l’Ariège, ha estat
impulsat algunes vegades per metges, a banda de la seva activitat habitual. Així cal
recordar la intuició de François Gomma, metge termalista i  alcalde d’Ax veient clar el que
podia ser una font de desenvolupament l’Ariège”. Igualment el doctor Joseph Artigues
pel creixement de l’esquí en una altra zona veïna,  el Couserans, cofundador de l’Ski
Club de Saint Girons l’any 1924  (15).

Un altre metge estudiós de les coves fou Félix Garrigou. Era de família originària de
Tarascó, més dedicada al dret, i el pare, Adolphe,  era a més un historiador actiu. Félix,
que va viure entre 1835 i 1920, va dedicar-se àmpliament al termalisme, a la hidrologia,
però també a la prehistòria. Fou impulsor de la creació de càtedres d’hidrologia mèdica,
i explorador de més de dues-centes coves. Recollí molt material que deixà al museu de
l’Ariège.  Va explorar Niaux, però li interessava més el material arqueològic, és a dir
restes d’ossos o pedres, que no pas les pintures, que no va valorar aleshores. També va
explorar i “redescobrir” les coves de Bedeilhac, el 1860 i de la Vache, el 1866.

Va exercir la medicina a Tolosa, i en temps d’estiu a Ax i Luchon. El 1870 va crear un
laboratori d’hidrologia mèdica. Sembla que va morir per la contaminació per radi, adqui-
rida en els seus estudis sobre la composició de les aigües termals (16).

Finalment cal recordar que  Camile Soula, catedràtic de Fisiologia de Tolosa, vell amic de
l’Institut de Fisiologia, que hem estudiat en altres escrits, havia nascut a Foix (17).

NOTES
1. Ha estat recollit en diversos textos, entre altres:  – v. Walker, Kenneth: “Histoire de la Médecine” Verviers (Gérard.

Col. Marabout) 1962, pp. 8-9.  – v.t. Reverte Coma, José M: “Antropología Médica. I.” Madrid (edit. Rueda) 1981,

p. 50. Hi ha una reproducció de la imatge. – v.t. Margotta, Roberto: “Histoire illustrée de la médecine”Paris (Ed. Deux

Coqs d’Or) 1968, v. p. 17, amb reproducció del dibuix.

2. Marliave, Olivier de: “Dictionnaire de l’Ariège” Bordeaux, Editions du Sud-Ouest, 2008, v pp. 46-48 i 324.

3. Marcailhou d’Aymeric, M. Hte:  “Monographie de la ville d’Ax (Ax-les-Bains – Ariège”. Toulouse  (Imprim. Vialelle

et Cie.) 1886, 346 pp. Reedició:  Nimes (C. Lacour, ed.) (col. Lacour-Rediviva) 2003. v. pp. 18-19 i 172-173.

4.  Morère, PH; Pélissier, Ed: “L’Ariège historique” Pamiers (Impr. Labrunie, 1914) 297 pp. Reedició,  Nimes

(Lacour-Ollé, edit.) (col. Lacour-Rediviva), 2007. v. p. 282-285.
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- Veure també una referència breu en el capítol sobre termalisme a: Déjean. Max et Denise: “L’Ariège

d’autrefois” Saint-Cyr-sur-Loire (ed. Alan Sutton) 2004.

5. “Itinéraire de découverte à travers la ville d’Ax Les Thermes” Fulletó turístic 8 pp. amb il·lustracions.

6. Teisseire, Hélène: “Ax-les-Thermes et ses environs. Mémoire en images”, Saint-Cyr-sur-Loire (ed. Alan Sutton)

2005. v. pp. 15-16 i 81-96.

7. Marcailhou: Monographie de la ville d’Ax, loc. cit. pp. 306-308.

8. Marcailhou: Monographie de la ville d’Ax, loc. cit. pp. 308-311.

9. Marcailhou: Monographie de la ville d’Ax, loc. cit. pp. 311-314.

10. Marliave, Olivier de: loc. cit. pp. 105, 135 i 240.

11. Marcailhou: Monographie de la ville d’Ax, loc. cit. pp. 292 a 303.

12. Fugairon, L.S: “Les Axéens. Les habitants du canton d’Ax aux points de vue physique, intellectuel, moral et

industriel” 1850. Reedició, Lavelanet (R. Latour, éditions), 2005, sense paginació, amb moltes fotografies.

13. Azam, Jean-Paul: “Labouiche. La Vénise Ariègeoise”. Albi (ed. Apa-Poux), 1998, 16 pp.

14. Gailli, René: “Ariège, pays des cavernes”, Toulouse (ed. Loubatières), 1992, p. 2.

15. Marliave, Olivier de, loc. cit. pp. 307-308.

16. Marliave, Olivier de, loc. cit. pp. 134-136. Foto a pàg. 135.

17. Corbella, J: “Camille Soula, professor de Tolosa i l’Institut de Fisiologia”, Gimbernat, 2000, vol. 34, pp. 275-276.
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Victor CONILL MONTOBBIO (1886-1970)

Va ser un dels catedràtics que després de la guerra civil (1936-1939), tot i sofrir un intent

de depuració, el nou règim va entendre que era perfectament assimilable per a la nova

ideologia. Va continuar a la càtedra i va participar en aquell mètode d’ensenyament

teòric que imperava a la Facultat, al marge dels coneixements humanístics, socials i

morals exigibles a un professor universitari. De fet semblava com si haguéssim retornat

al segle XIX. I fins i tot en aquest cas sembla que el nostre catedràtic de ginecologia

confonia els conceptes de “generació” amb els de “procreació”.

Educación de la mujer

Tratado de Ginecología y de Técnica Terapéutica ginecológica. (Barcelona, Editorial

Labor, 1956).

El destino básico de la mujer es la generación, y este destino excluye el trabajo, en el

sentido social de la palabra. Porqué la generación es en la mujer no ya larga, sino

interminable: empieza en el embarazo y se irradia hasta el último detalle del confort,

actuación paragenerativa menos personal, pero no menos importante para la estabili-

dad de la especie.

No se podrá nunca hablar en serio de una educación orientada hacia la generación,

porque es éste un acto fisiológico informado en todas las especies por el instinto.

La misma “aclaración sexual”, tan discutida en los paises de sana fiebre eugenésica,

creemos puede reducirse a escasos preceptos maternales de moral, de higiene íntima y

de puericultura, complementarios del conocimiento automático que de lo bueno y de lo

malo posee todo racional. Hay que ser muy crédulo para aceptar el alegato de ignorancia

por parte de una soltera enbarazada.

Por ésto la educación intelectual, en fin de cuentas, no tiene otros exponentes que el de

amable convivencia y el utilitario.

Gimbernat, 2008 (*), 49, 285-288

Secció a cura de Josep M. CALBET I CAMARASA
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Por razones aducidas en otro trabajo (Disc. entr. Real Ac. Med.), no somos partidarios de

la coeducación de sexos. Estimamos en mucho las ventajas que en cuanto a compren-

sión, sociabilidad y otras pueda tener la coeducación; pero creemos indiscutible que los

estudios de segunda enseñanza, que son los que corresponden a la púbera, no deben

llevarse con el ritmo que ha sido establecido para el varón.

Podemos resumir nuestro pensamiento, en cuanto a educación intelectual de la mu-

jer, diciendo que no ha de ser su objetivo el que trabaje (lo cual no la exime, sino al

contrario, en justa y constructiva compensación, de ser diligente), pero si el que se la

prepare para trabajar. La realidad nos enseña que un número importante de mujeres

de nuestra civilización no llegan al matrimonio, y esto basta para que a priori no se

resignen a resolver esta posibilidad con la única de perecer por incompetencia. Un

oficio bien aprendido, las bellas artes y los estudios de segunda enseñanza, nos

parecen muy bien.

A las bien dotadas, inteligentes, o intersexuales o con motivos de orden social que no

viene al caso, pueden convenir los estudios superiores, pero no como regla general. Esta

ha de ser la de coordinar los estudios con las diversiones propias de la juventud y el

cuidado de la casa.

La novela contemporánea ha de constituir una parte tan sólo mínima entre las fuentes

de conocimiento, y es aquí donde la selección, confiada al educador, ha de ser más

severa. A la formación del carácter contribuye la epopeya; a la del estilo, la novela

clásica; pero lo demás no sirve de nada a la educanda, como no sea para convertirla

prematuramente en pedante, fantasiosa y perturbadora.

En cambio, la especialización técnica en el ramo del vestido, de la alimentación, de la

orfebrería, perfumería (oficios en suma), la contabilidad, y particularmente los idiomas,

abren cauces al desenvolvimiento eficiente de las actividades femeninas.

Centremos, empero, de nuevo la cuestión. El hombre, cuanto más dinámico e inteligen-

te, más aprecia la paz del hogar; a ella contribuye, en general, la mujer con una educa-

ción exquisita y una instrucción extensa y poco profunda.

Educación física de la mujer. Gimnasia.

El mayor rendimiento de la gimnasia, sea de la clase que se quiera, se obtiene actuando

al aire libre. Las escuelas-jardín cumplen en este aspecto los más deseables principios.
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La indumentaria debe ser ligera. De antiguo se respeta este precepto, ya que,

etimológicamente, la voz gimnasia arranca de la griega gymnós, que significa desnudo.

En las primeras edades de la vida se abandonarán los ejercicios al gusto de la niña.

Durante la infancia hay que fomentar los paseos y excursiones colectivas. La marcha es

un ejercicio completo que las niñas combinan con una inmensa variedad de actitudes,

nacidas de la intranquilidad infantil, que imponen una sana aceleración cardiorespiratoria.

La gimnasia rítmica es digna de todo elogio, ya que, a la par que impone movimientos

ordenados, despierta el sentido estético-musical.

Por encima de todo juego infantil está, en su aspecto sano, el de la comba. No hay otro

ejercicio que con más potencia favorezca las oxidaciones en el seno de los tejidos, y esto

representa la mejor gimnasia respiratoria, el más poderoso enemigo de la tuberculosis.

Desde la época prepúbera en adelante, el ejercicio físico y metódico surtirá sus mejores

efectos.

Con el establecimiento de la función menstrual, la resistencia de la niña decae; si en

esta edad el ejercicio es severo, pronto se observa la pérdida de peso. Debe siempre

evitarse todo ejercicio que produzca una taquicardia superior a 130, procediendo a una

revisión atenta del esfuerzo que realiza la niña en caso de cansancio, inapetencia,

cefaleas, gastralgias, fosfaturia y pérdida de peso.

De los 14 a los 24 años es la edad mejor para el ejercicio físico, y su rendimiento es

óptimo. De los 35 a 40 años, y en la menopausia, la elasticidad de las vesículas pulmonares

está bastante aminorada, y el corazón y los vasos han perdido el tono de la juventud, de

manera que los ejercicios serán pausados y se repetirán pocas veces.

En la vejez, la gimnasia no está contraindicada, pero se practicará con cuidado, recha-

zando todo ejercicio violento y evitando la fatiga, que representa una sobrecarga de

catabolitos para el parénquima renal.

Las preferencias sobre el método de gimnasia que debe adoptarse en las escuelas y en

el ejército varían en cada país y en cada autor. Basta para ello consultar las obras de

Haeckel, Mosso, Chamtassin y Bellin de Coteau; pero, en materia de ginecotecnia, por

encima de todos los métodos está la gimnasia sueca, porque la finalidad de la educa-

ción física de la mujer no debe ser utilitaria, ni el atletismo ni la aptitud a la defensa

propia que otorga la gimnasia acrobática, sino puramente estética y de maternología.
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Deportes

El deporte puede sustituir con ventaja a la gimnasia, teniendo a su favor el practicarse al

aire libre, estar espoleado por el estímulo de perfeccionamiento y de la lucha, y exigir las

más variadas actitudes y esfuerzo, que sólo con una constancia tesonera en la gimnasia

pueden igualarse.

No todos los deportes son adaptables al temperamento femenino ni están en armonía

con la finalidad que se busca. No son aconsejables los deportes acrobáticos y muy

violentos. La mayor ventaja está de parte de los deportes y juegos cuyo mayor esfuerzo

lo requiere el mantenimiento del equilibrio, como la danza, patinaje, la maroma, esgrima,

etc. De la equitación y la bicicleta se ha dicho que son pelvicongestivos; Stoltz cree

capaz a la equitación de producir hematocele. Muy recomendables son el tenis, juego de

pelota, golf, natación, deporte marítimo “Water polo”, baloncesto.

Fonssagrives, y especialmente Rouchard, uno de los higienistas más notables del siglo

XIX, consideraron la danza clásica al aire libre como el ejercicio más genuinamente

femenino.

Al igual que para la gimnasia, es conveniente abandonar la práctica de todo deporte

durante la menstruación, el embarazo y la lactancia.
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NOTICIARI BIBLIOGRÀFIC

186. Francesc X. Puig Rovira: “Jordi Puig La Calle i Cusí (1925-2002)”. (Vilanova i la

Geltrú, Retrat n. 29, 2003).

Es tracta d’un opuscle de disset pàgines on es fa un repàs de la trajectòria vital del
metge Jordi Puig i La Calle. Fou escrit amb motiu d’havèr-se-li concedit el títol de fill
predilecte de Vilanova, població on havia nascut. Fill de Jordi Puig i Cusí i de la cordobesa
Carmen La Calle Sánchez, afegí als seus cognoms el segon del seu pare. Llicenciat en
medicina el 1949, havia estat delegat de curs en els temps de l’omnipresent Sindicato
Español Universitario. I va col·laborar en la revista estudiantil “Divertículo”. Va ser també
número u en la seva promoció de les Milicies Universitàries. Féu una ampliació d’estudis
als Estats Units. Posteriorment ingressà al servei de cirurgia general de l’Hospital de
Sant Pau on el 1972 n’esdevindria director. L’opuscle ve acompanyat d’algunes
fotografies.

***

187. José Manuel López Gómez: “Medicina, Trabajo y Sociedad en Burgos”. Emilio

Giménez Heras (1887-1969). (Burgos, Impresión y Encuadernación “Monte Carmelo”,

2003, 262 pp.).

Aquest llibre narra la trajectòria professional d’Emilio Giménez Heras que fou llicenciat
en Medicina, i en Filosofia i Lletres, metge forense i inspector de Treball, per oposició. Un
home de conviccions republicanes que hagué de veure com va ser afusellat pel franquisme
el seu germà Mariano, enginyer industrial. Però ell mateix fou expedientat el 1935 per
haver defensat el dret de vaga d’uns obrers. Amb això volem assenyalar que va ser un
home immers en el vertiginós període del tercer i quart decenni del segle XX. Un període
que en certa manera queda plasmat en les pàgines del llibre, a través de la
correspondència que el biografiat va mantenir amb Gregorio Marañón i amb Rafael Vara,
que López Gómez transcriu. Malgrat la seva modèstia Emilio Giménez va ser un home
influent i va dirigir el “Boletín del Colegio de Médicos de Burgos” entre 1926 i 1931.
Tanmateix la seva personalitat havia quedat desdibuixada i ha estat gràcies a aquest
llibre, i sota el mestratge de López Gómez que ha recuperat el seu  llustre i importància
en la societat del Burgos del segon terç del segle XX.

Ha prologat el llibre Juan Reol Tejada, president de la Real Academia Nacional de Farmacia.
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188. Alberto C. Ibáñez Pérez (coordinador): «La Universidad de Burgos. Historia de un

largo camino» (Burgos, Servicio de Publicaciones Universidad Burgos, Imp. Amábar

S.L., 2004, 422 pp.).

Llibre en gran format (200x280 mm.) escrit per commemorar els primers deu anys de la
Universitat de Burgos. Uns deu anys en els què el creixement ha estat continu, doncs ha
passat de les divuit titulacions ofertes inicialment, a trenta-dues. Tot i que en l’edat
mitjana Burgos ja va comptar amb Estudis Superiors, posteriorment hagué de distribuir
el gruix dels seus estudiants en tres universitats properes: Madrid, Salamanca i Valladolid.
El llibre recull l’aportació de diversos col·laboradors que ens parlen dels Col·legis,
Seminaris i Acadèmies de nivell universitari que al llarg dels temps ha donat la ciutat de
Burgos. Destaquem el treball de José Manuel López Gómez que entre les pàgines 211 i
245 fa un resum del que va ser el Real Colegio de Cirugía de Burgos (1799-1824), on hi
van destacar diversos cirurgians catalans.

***

189. Alfons Zarzoso: “Protagonistes de la medicina catalana de la primera meitat del

segle XX”. (Barcelona, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2005, s.p.).

Seguint la tradició dels últims anys el Co·legi Oficial de Metges de Barcelona felicita als
seus membres amb una Nadala, de caràcter històricomèdic. Aquest any ofereix unes
pinzellades biogràfiques d’alguns metges catalans que van destacar per un motiu o altre
a la primera meitat del segle XX. Una sèrie d’il·lustracions acompanyen cadascun dels
metges esmentats en la llista. Pensem que les fotografies haurien pogut ser una mica de
més qualitat. Hi ha posat un petit preàmbul Miquel Bruguera, president del Col·legi.

***

190. Antonio Fernández Luzón: “La Universidad de Barcelona en el siglo XVI”.

(Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2005, 342 pp.).

La Universitat de Barcelona va ser fundada el 1450, i va estar sempre en un bon nivell en
comparació amb les altres europees. Depengué del municipi i es va mantenir al marge
del corporativisme gremial, i en certa manera del poder monàrquic o fins i tot religiós.

El llibre ofereix entre les pàginès 187 i 212 una referència a la situació de la Facultat de
Medicina, on parla de les càtedres d’Hipòcrates i de Galè, així com del primitiu amfiteatre
anatòmic i dels simples medicinals.
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A la quarta part del llibre esmenta la situació dels professors, nomenaments, obligacions
i drets i de la ineludible “neteja de sang”. A partir de la pàg. 281 fa una síntesi dels graus
acadèmics a què podien aspirar els estudiants de la Universitat. Encara a l’apèndix, i a
la pàg. 308 ens ofereix els graus concedits per l’Estudi de Medicina entre els anys 1538
i 1559. En definitiva una bona aportació al coneixement històric de la nostra Universitat,
que va acompantada d’una àmplia bibliografia.

***

191. Alfons Zarzoso: “Les col·lecions del Museu. Museu d’Història de la Medicina de

Catalunya”. (Barcelona, COMB, 2005, 144 pp.).

Fa la presentació d’aquest catàleg Miquel Bruguera i Cortada, president del Col·legi de
Metges de Barcelona, que ha estat editat ran d’una exposició d’una selecció de les
peces del museu, celebrada el novembre de 2004. Des del 1970 el museu s’ha anat
enriquint, tot procurant la recuperació d’instrumental mèdic utilitzat entre els segles
XVIII i XX, però també amb llibres i documentació diversa. Avui el fons ja és prou important.
El catàleg ve conformat per diversos capítols: galenisme, anatomia humana, semiologia
clínica i terapèutica modernes, cirurgia, l’univers cel·lular: microscopia, la medicina de
laboratori, fisiologia experimental, traduccions castellana i anglesa, i un índex
d’instruments. Cadascuna de les pàgines ve il·lustrada amb diverses fotografies. Cal
esperar que a partir d’ara el museu quedi perfectament consolidat.

***

192. José Manuel López Gómez: “Rafael Vara López. Un cirujano cabal del siglo XX”.

(Burgos, Gráficas Aldecoa Sdad. Coop. Institución Fernán González, 2005, 270 pp.).

Les grans figures necesiten també grans biografies.  D’aquesta manera el seu solc en la
història queda més remarcat i engrandit. D’aquí que cal agrair a l’autor que ens hagi
ofert aquesta documentada biografia.

Rafael Vara López (1904-1982) fou un dels cirurgians espanyols més destacat del segle
XX. Inicialment va estar vinculat amb Burgos, on fundaria una Clínica particular. Ciutat
que no oblidaria mai malgrat el seu trasllat a Valladolid com a catedràtic de Patología
Quirúrgica, i posteriorment a la Universitat Central de Madrid (1953). Es per això que la
seva biblioteca i el seu arxiu foren lliurats a la ciutat de Burgos.

Rafael Vara mantingué una intensa relació amb les figures mèdiques espanyoles i
europees i un interès constant per les innovacions i progrés de la cirurgia del seu temps.
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López Gómez ha fet una minuciosa recerca i el resultat és aquesta biografia esplèndida
d’una gran figura de la medicina espanyola.

***

193. Maties Ramisa Verdaguer: “Vicgrafies. Revista de biografies vigatanes”. (Núm.

1.- Juny 2005, Centre d’Estudis Socials d’Osona, 64 pp.).

Una bonica iniciativa del Centre d’Estudis Socials d’Osona ha iniciat amb aquest llibret
l’estudi biogràfic de personatges osonencs, ja fos per raó de naixement o per residència
a la comarca. En aquest cas han començat pels professionals de la sanitat. Hi són
esmentades diverses nissagues, principalment els Salarich i els Bayés. Un petit espai és
dedicat al tema dels metges vigatans durant la guerra civil. Segueix després una relació
de metges de la postguerra amb la descripció de la seva activitat.

A la pàgina 57 hi ha una llista –no exhaustiva, segons l’autor- dels metges que han
exercit a Vic i nascuts abans de la guerra civil.

S’obre el llibre amb les salutacions de Jacint Codina i Pujols, i de Josep Ylla-Català
Genís. Fa la presentació Santi Ponce Vivet.

***

194. Ramon N. Cornet i Arboix; Marc Torra i Serra: “El Receptari de Manresa. Estudi i

transcripció”. (Manresa, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 2005, 104 pp).

Aquest llibre ha obtingut el “Premi Oleguer i Borràs”, d’història de la medicina, en la seva
vuitena edició. Encapçala el llibre una salutació de Lluís Guerrero Sala, i la presentació
és a càrrec de Jacint Corbella i Corbella. Tots manresans com els dos autors.

El Receptari és un text farmacèutic que fou comentat per Lluís Comenge a les darreries
del segle XIX. Altres autors s’hi van referir, essent un dels últims Simeó Selga. Però ara
s’ha fet amb aquest llibre l’estudi complet d’un text molt important de la nostra medi-
cina medieval. Un estudi aprofundit en tots els aspectes. Potser el punt més difícil
haurà estat interpretar les abreviatures de les substàncies i de les formes
medicamentoses. Després d’una presentació de les característiques pròpies del
manuscrit, els autors s’endinsen en comentar les 277 receptes, dels clients, dels
metges, de les drogues i plantes utilitzades, de les monedes, pesos i mesures que
surten al llarg de les seves pàgines. Per tant tenim a la mà l’estudi més complet que el
nostre manuscrit es mereixia.
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En un volum  a part s’ofereix el facsímil del Receptari on hi ha una salutació de Joan
Uriach i Marsal i una introducció de Jordi Torner i Planell. El facsímil posa en evidència les
moltes dificultats que hagueren de superar els autors de l’estudi.

***

195. Ramon Sagués, Roser Pérez Simó, Josep M. Claperols i Sílvia Martínez Palou: “Setanta-

cinc anys d’assistència psiquiàtrica. De Clínica Mental a Centres Assistencials Dr. Emili

Mira i López”. (Barcelona, Diputació de Barcelona, 2005, 152 pp.).

El 1916 la Mancomunitat de Catalunya adquirí la masia Torribera de Santa Coloma de
Gramenet on projectava la construcció d’un hospital psiquiàtric. El projecte quedà
paralitzat per raons econòmiques. Però el 1926 es van iniciar les obres per construir els
primers pavellons. Fou inaugurada la Clínica el 1930 sota la direcció mèdica de Tomàs
Busquet Teixidor. Des d’aleshores aquesta institució prestà un gran servei social i
assistencial als malalts mentals i llurs famílies. Durant aquests 75 anys ha viscut els
canvis operats en el camp de la Psiquiatria. Actualment se li ha canviat el nom per
Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.

El llibre en qüestió ve il·lustrat amb diverses fotografies, però amb el hàndicap de que la
major part de les pàgines han estat dedicades a la complaença, major glòria i adulació
directa dels dirigents polítics –últims responsables de la Institució-, i en canvi es parla
molt poc de la Psiquiatria, dels professionals que hi han treballat i de la influència que ha
exercit. No era el llibre per dedicar-hi una pàgina al marquès de Castellflorite, Tarradellas,
Juan Antonio Samaranch, Royes, Montilla, Corbacho Chavez, i “tutti quanti”. Ha estat
una llàstima.

***

196. Alfons Zarzoso i Orellana: “L’exercici de la medicina a la Catalunya de la

Il·lustració”. (Manresa, Gràfiques Oller, CB de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric

de les Ciències de la Salut, 2006, 184 pp.).

Aquest llibre obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” del 2005, que convoca la Delegació
Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En fa la salutació Lluís
Guerrero i Sala, i la presentació és a càrrec d’Àlvar Martínez Vidal.

El llibre és el resultat d’una ambiciosa recerca amb l’objectiu d’estudiar principalment el
nombre i procedència dels professionals sanitaris i de l’exercici de l’assistència sanitària
a través de les conductes i la seva regulació. L’autor assenyala la importància que van
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tenir les Universitats d’Osca, València, i més tard Cervera en la formació dels metges
catalans del segle XVIII. En una de les taules que ofereix queda patent que les comarques
del Baix i Alt Empordà són les que van subministrar més estudiants de Medicina. Respec-
te a les conductes aporta una sèrie de casos, notícies i conflictes que van sorgir en diversos
pobles de la geografia catalana. També fa un estudi de les institucions assistencials que
van relacionar el binomi metge-malalt. El treball ve acompanyat de 187 notes (entre les
pàgines 113 i 164), i d’una àmplia bibliografia. És, doncs, un llibre dens que a partir d’ara
serà una eina imprescindible per a estudiar la medicina catalana del segle XVIII.

 ***

197. Josep M. Vilaseca i Llobet: “L’Hospital de la Santa Creu de Vic durant la guerra

civil 1936-1939”. (Barcelona, Seminari Pere Mata, 2006, 224 pp.).

Probablement hi ha pocs períodes de la nostra història que hagin suscitat tanta bibliografia
com la guerra 1936-39. En els últims anys sembla que fins i tot s’ha accentuat l’aportació
dels estudiosos a tractar aquest tema bèl·lic. Tot respon a què el conflicte polític i social
que va generar la guerra no ha estat tancat i cicatritzat. Les ferides queden obertes. És
per això que l’estudi a un nivell local d’aquell greu conflicte pot contribuir a una visió més
objectiva i equànime del mateix.

Durant aquella guerra els hospitals hi van jugar un paper important per raons òbvies. Tan
foren l’escenari de generosos i abnegats serveis com llocs d’amagatalls. En aquest llibre
s’ha fet un seguiment de les repercussions que la guerra va ocasionar en el centre
hospitalari. Es fa una relació del personal sanitari, de la sort dels elements religiosos, de
malalts i patologies, i del pas pel mateix de les Brigades Internacionals quan abandonaven
el nostre país. Un llibre que s’incorpora a la bibliografia general de la guerra després
d’haver adoptat una metodologia apropiada, i que de ben segur caldrà ser imitada pels
investigadors d’altres institucions assistencials.

 ***

198. Josep Albert Planell i Ball; Daniel Montañà i Buchaca: “Còlera i vida quotidiana al

bisbat d’Urgell (1854-1855)”. (Sant Vicenç de Castellet, Farell editors. Centre d’Estudis

d’Avià, 2006, 104 pp.).

Sempre s’ha dit que el còlera va ser una patología epidèmica que va afectar principalment
les zones marítimes. És per això que Anglaterra va veure en el còlera una espasa de
Damocles sobre el tràfic marítim que afectava al seu imperi. I seria Anglaterra la
capdavantera en la recerca de la prevenció i lluita contra el còlera.
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Però en el llibre present es fa un estudi dels estralls del còlera en terra endins. Com diu
l’arxiver i escriptor Albert Villaró, que hi fa el pròleg. El segle XIX és el gran desconegut, i
el present treball ens introdueix a l’estudi dels efectes del còlera en zones allunyades
del mar. I no solament ens dóna un estudi sobre la mortalitat sinó sobre les reaccions i
actituds de la societat davant la malaltia. Fan també una acurada descripció topogràfica
de la Seu d’Urgell i tot ve acompanyat d’una anàlisi de la difusió de l’epidèmia per la
Catalunya interior. L’estructura sanitària urgellenca és igualment contemplada en les
pàgines d’aquest llibre. I per últim hi ha una extensa informació sobre la religiositat
popular i la pastoral cristiana.

 ***

199. Jordi Rabassa Massons: “Josep Dencàs i Puigdollers. El nacionalisme radical a la

Generalitat”. (Barcelona, Rafael Dalmau, editor, Episodis de la Història, 2006, 144 pp.).

Josep Dencàs (Vic 1900-Tànger 1966), llicenciat en medicina el 1923 fou un dels membres
fundadors de la Clínica Sant Jordi. Intervingué en la política on es manifestà com a
nacionalista radical. Va combatre el feixisme de la Dictadura de Primo de Rivera i no
pogué tornar al nostre país fins el 1965, quan la dictadura feixista franquista ja havia
perdut gran part de la seva virulència. Així doncs, Josep Dencàs actuà en la política
catalana durant els anys trenta del segle passat, essent conseller de Sanitat i de
Governació. Va combatre els anarquistes. En una època de blancs i negres, qui no era
anarcocomunista seria catalogat de feixista. És per això que se’l va acusar de feixista per
ser un home d’acció i haver presidit les JEREC (Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat
Català) les quals va organitzar en un esperit disciplinat i al servei de Catalunya. I ja es
ben conegut, com passa avui mateix, que els nacionalistes catalans són acusats fàcilment
i injustament de fonamentalistes. Dencàs va ser un home que volia la independència de
Catalunya. I res més. El llibre present ens il·lustra prou bé sobre l’actuació pública
d’aquest metge català.

***

200. Josep Roig; Purificación Merino; Joan Baró: “De la Residència a hospital d’alt

nivell. 50 anys de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona (1956-2006)”. (Girona,

Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya, 2006, 213 pp.).

Com diu el seu títol aquest llibre ha estat editat per a commemorar els últims cinquanta
anys del què inicialment va ser la Residència “Álvarez de Castro” de la Seguretat Social.
Cap el 1989 es va canviar el seu nom i després de diversos dubtes i deliberacions es va
adoptar la denominació “Hospital Dr. Trueta”. L’edifici ja havia estat notablement ampliat
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el 1987, i de les tres plantes que comptava en el seu origen es va passar a l’actual, que
l’han convertit en una estructura emblemàtica no solament de la ciutat de Girona sinó
també de la sanitat catalana, i ha contribuït d’una manera decisiva a la implantació de la
Facultat de Medicina de Girona.

El llibre está bellament imprès i va il·lustrat amb nombroses fotografies. Els autors han
fet un acurat estudi de l’evolució de cadascun dels serveis quirúrgics i mèdics, i de tots
els altres serveis imprescindibles en el funcionament d’un hospital modern, així com
també de les unitats no mèdiques. A la pàgina 210 s’hi ha fet un resum de la cronologia
general de la vida hospitalària. Es tracta doncs d’un llibre que té interès per tots els
estudiosos de la medicina gironina en particular i de la catalana moderna en general.

***

201. Santiago Ramón y Cajal Junquera: “Ramón y Cajal, la voluntad de un sabio”.

(Madrid, Editorial Just in Time, SL, 2006, 298 pp.).

El laboratori Bristol-Myers Squibb ha sufragat l’edició d’aquest llibre en l’ocasió del
celebrar-se el centenari de la concessió a Santiago Ramón y Cajal, del Premi Nobel, el
1906. Després d’una breu introducció el llibre ve dividit en quinze capítols que fan un
repàs cronològic de la trajectòria vital del protagonista de la biografia. Segueixen després
cinc annexes, que de fet són cinc capítols més, que contribueixen a subratllar el perfil de
la personalitat cajaliana. Nombroses fotografies acompanyen cadascun dels capítols, i
algunes d’elles han estat proporcionades pels hereters de Santiago Ramón y Cajal.

***

202. Josep M. Carreras Vives; Maties Solé Maseras: “La Farmàcia de Montblanc (s.

XVIII”. (Montblanc, Arts Gràfiques Requesens, 2006, 128 pp.).

L’edició d’aquest llibre s’ha fet a càrrec del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, i del
Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de Tarragona, amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona. En fan la presentació Joan Aregio Navarro, president de la
Diputació, Andreu Suriol Ribé, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics, i Josep
Gomis Martí, president del Museu Arxiu de Montblanc.

La botiga de Farmàcia estudiada en aquest llibre té el seu origen en la troballa d’una
col·lecció de pots del s. XVIII amagats en les golfes d’una casa montblanquina que
tingué lloc el 1960. Passà a formar part del Museu i posteriorment el 1978 es va reinstal·lar
en una nova planta del mateix Museu. A aquest conjunt de pots d’apotecari s’hi van
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afegir uns caixons d’herbolari procedents d’un antic establiment, també de Montblanc.
El conjunt de la troballa, que com ja hem dit, es pot admirar al Museu Arxiu de Montblanc
constitueix un patrimoni museístic gairebé únic a Catalunya, que enriqueix i honora la
professió farmacèutica dels nostres avantpassats. En el llibre que comentem, a partir de
la pàgina 33 s’hi poden admirar els pots, els caixons d’herbolari i altres utensilis propis
de les antigues apotecaries, en fotografies molt ben aconseguides.

***

203. Jaume Torrent i Oriol: “Salvador Armendares i Torrent (Malgrat de Mar, 1893-

Mèxic, DF. 1964) metge i polític”. (Barcelona, Viena edicions, 2006, 240 pp.).

Llibre publicat amb la col·laboració dels ajuntaments de Malgrat de Mar i de Vilafranca
del Penedès, i la Fundació Josep Irla. Hi escriu el pròleg Ernest Benach Pascual, i el
prefaci va a càrrec de Joan B. Culla i Clarà. L’autor del llibre, parent llunyà del biografiat, ha
aprofitat els records, papers i objectes familiars, acompanyats d’una apassionada recerca.
En fa una exposició cronològica de la vida del metge Salvador Armendares que morí a l’exili,
després d’haver desplegat una intensa activitat professional i política en la Catalunya
anterior al 1939. Un llibre que ens fa enyorar i envejar la il·lusió, l’empenta i el patriotisme
dels metges catalans d’abans de la guerra, que van saber bastir una estructura professional
i científica al servei del país i de la ciència. Un llibre que obre una vegada més l’interrogant
sobre el què hauria suposat per Catalunya i la seva gent la continuïtat de l’esforç
generacional que hi havia hagut des de la Renaixença. Tot va anar-se’n en orris amb la
derrota i l’ocupació militar de Catalunya de l’any 1939. Clou el llibre, que ve acompanyat de
nombroses il·lustracions i fotografies, una acurada bibliografia.

 ***

204. Manuel Riera Blanco: “L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona”. (Manresa,

Gràfiques Oller, CB de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la

Salut, 2007, 178 pp.).

Llibre que obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” concedit el 2006. En fa la salutació
Lluís Guerrero i Sala, i de la presentació n’és responsable Josep M. Calbet Camarasa.

Feia falta un treball sobre l’Estudi General d’Arts i Medicina entre la Baixa Edat Mitjana
i el segle XVI. I ara gràcies a Manuel Riera Blanco ja el tenim a les mans.

Després d’una introducció on l’autor valora les aportacions fetes sobre aquesta temàtica
per Antonio de la Torre, Jordi Rubió i Balaguer, i d’altres investigadors, inicia la seva
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aportació basada en la recerca feta a l’Arxiu Reial, l’Arxiu de Protocols de Barcelona i
l’Arxiu Històric de Barcelona, i moltes altres biblioteques.

Considera que l’Estudi General equivalia al concepte actual d’una Universitat. Fou una
institució reial creada pel rei Martí, el 1401, que en un principi estava regentat per
professors no eclesiàstics, i això li permet dir que es tractava d’una institució laica,
concepte que no té res que veure amb el laicisme actual.

En aquest llibre es fa un estudi dels cancellers, dels diversos professors i del reglament
que els regia. Es fa una relació dels diversos Privilegis que foren atorgats a la institució,
i situa l’Acadèmia de l’Estudi General d’Arts i Medicina al portal de la Boqueria de la
ciutat de Barcelona. Aquest treball de recerca arriba fins el 1559 i va acompanyat de 151
notes i una bibliografia molt completa.

***

205. Salvador Tió i Sauleda: “Ferran i Paulí. La instantaneidad en fotografía”. (Barce-

lona, Romargraf, Quaderns de Tècnica i Cultura, 2007, 302 pp.).

Els inicis de la Fotografia van comptar a Catalunya amb l’entusiasme i dedicació de molts
dels nostres professionals de la sanitat. I és això el que ve a corroborar aquest llibre, ja
que no solament els metges es van afeccionar-se a la fotografia sinó que en van ser
impulsors de la seva tecnologia. L’autor ha fet una gran aportació a la historiografia
mèdica catalana a través de l’anàlisi de l’obra dels metges catalans vinculats amb el
desenvolupament de la fotografia. Principalment de l’obra d’Innocent Paulí i Galceran,
un tècnic químic i expert en electricitat que ja en l’edat madura es va llicenciar en
medicina, i que acabà la seva vida internat en un manicomi. La seva figura que havia
quedat mig oculta i mig oblidada ha estat redescoberta per Salvador Tió, i l’ha posat a
l’altura que mereixia. L’autor subratlla la importància de la seva relació amb Jaume
Ferran i Clua, amb qui va escriure “La Instantaneidad en Fotografía”  (Tortosa, 1879) que
és un opuscle que significa un canvi decisiu en els coneixements de la tècnica fotogràfica.
Un opuscle del que només se’n conserva un exemplar, i que ha estat reproduït en
facsímil entre les pàgines 237 i 302 del present llibre.

Per altra part s’aporta la correspondència entre Jaume Ferran i S. Ramón y Cajal, també
afeccionat a la fotografia, de la que es dedueix el sincer afecte que en un principi hi havia
entre els dos, i que més tard es va malmetre. També hi trobem una interessant carta
entre Ferran i Letamendi. Per tant és un llibre que aporta notícies originals sobre la vida
dels metges Paulí, Ferran, Ramón y Cajal, i Letamendi. En definitiva un text que tot aquell
interessat en la història de la medicina catalana haurà de considerar i conèixer.
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206. José Manuel López Gómez: “Los inicios del ejercicio médico de la mujer en Burgos”.

(Madrid, Impak EdicProm, SL, Colegio de Médicos de Burgos, 2007, 176 pp.)

Ara que estem vivint un procés continu i ascendent de la feminització de la professió
mèdica, sorprenen les reticències i menyspreus que hagueren de vèncer les primeres
dones que optaren estudiar i seguir la llicenciatura mèdica. La seva vocació va ser
considerada un repte per la societat del seu temps.

La historiografia mèdica s’ha interessat en els últims anys per aquest tema que ja compta
amb diverses aportacions. José Manuel López Gómez és un investigador que ha demostrat
abastament la seva capacitat per fer crítica històrica i un anàlisi objectiu dels temes per
ell estudiats. En aquest cas, i a partir del què en podríem considerar un estudi local, fa
una aportació vàlida que podrà servir per altres estudiosos.

El llibre descriu la personalitat i el coratge de les quatre pioneres que van exercir la
medicina a Burgos. Són Felisa Martínez Ruiz, Antonia Castillo Gómez, Justa Clara
Rodríguez, i Luisa Eraña Saiz. De la ma de López Gómez aquestes metgesses reviuen les
circumstàncies que hagueren de vèncer, i això converteix el llibre en una eina molt útil
per endinsar-te en el coneixement d’uns episodis històrics.

***

207. Jacint Corbella; Ciril Rozman: “Record i homenatge a Pere Farreras i Valentí,

metge català (1916-1968)”. (Barcelona, Gràfiques Olsa, 2007, 288 pp.)

El pròleg del llibre ve signat per Joaquín Folch-R.Corachán, president de la Fundació de
l’Escola d’Hematologia Farreras Valentí, en el què agraeix la participació de tots els
col·laboradors, i acaba recordant els fills de Farreras: Ana, Pedro, Carlos i Santiago.

Els coordinadors del llibre, Jacint Corbella i Ciril Rozman, n’han fet quatre parts. En la
primera, cinc col·laboradors ens parlen de l’entorn familiar i els aspectes humans de
Farreras (p. 29-100). A la segona part hi trobem, al marge dels dos coordinadors, dos
treballs més que fan referència al metge i a la seva obra (p. 103-191). La tercera part va
dedicada a records biogràfics i personals, i en la mateixa hi participen vuit col·laboradors,
la majoria deixebles seus (p. 195-252). La quarta i última part, escrita per Jacint Corbella,
ens parla dels reconeixements aconseguits per Farreras Valentí, i com a consequència
dels mateixos destaca el carrer que Barcelona ha dedicat a Farreras i l’Escola d’Infermeria
que a Manresa li van donar el seu nom.
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208. Jaume Pujiula Dilmé: “Elementos de embriología del hombre y demás vertebrados”.

Edición facsímil de la primera edición de 1927 al cuidado de Lluís Victori i Companys,

S.J.”. (Barcelona, Institut Químic de Sarrià, 2007, 204 pp. + 12 pp. de fotografies i

Bibliografia selecta de l’autor).

Llibre en gran format (300x210 mm.) i amb excel·lent impressió. La introducció al llibre
ha estat escrita per Lluís Victori, en català i castellà. El motiu d’aquesta edició descansa
en el fet de la inauguració del nou Departament de Biotecnologia, de l’Institut Químic de
Sarrià.

Com ja és ben conegut el P. Jaume Pujiula Dilmé (1869-1958), fou el més destacat
introductor dels estudis embriològics a casa nostra, i membre numerari de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Els seus deixebles han estat nombrosos. Aquest
llibre escrit al primer terç del segle XX sorprèn no solament per la quantitat i profunditat
de coneixements del seu autor, sinó també per la facilitat en què sol explicar-los i exposar-
los. Amb aquest llibre s’honora, doncs, la tasca d’un científic que va contribuir al nostre
honor i prestigi científic del període anterior a l’enfonsament nacional de 1939.

***

209. Manuel de Fuentes Sagaz: “Historia de la Angiología en Clínica Plató. De Fernan-

do Martorell a la actualidad”. (Barcelona, Editorial Interpress, SL, 2007, 150 pp.).

El llibre ha estat confeccionat en quatre parts i quatre annexes. S’inicia amb un perfecte
resum dels antecedents històrics de la cirurgia vascular, per seguir tractant el naixement
de l’angiologia i dels seus principals protagonistes. Cal recordar que l’angiologia és una
especialitat mèdico-quirúrgica que sorgí mercès a l’activa participació de diversos
membres de l’Escola Mèdica catalana. L’autor del llibre reivindica el paper que hi van
jugar alguns d’aquest membres, i en primer lloc assenyala Rudolph H. Matas (1860-
1957), cirurgià nordamericà d’origen català, i que parlava un fluid català. Altres autors
importants serien Joan Puig-Sureda i Manuel Corachan Garcia. Però en el camp
específicament dedicat a l’angiologia seria Ferran Martorell Otzet (1906-1984) qui ha
estat considerat com el vertebrador de l’especialitat, que treballà a la Clínica Plató.

A partir de la simbiosis Martorell-Plató aquesta especialitat mèdica va agafar empenta i
personalitat a nivell mundial, i en la seva consolidació la Clínica referenciada en aquest
text va ser un factor decisiu.

Tot això està perfectament explicat al llarg de les pàgines del llibre. Explicació que ve
sustentada en cada capítol d’una impressionant i exhaustiva cita bibliogràfica.
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210. Elvira Rocha Barral: “La aventura científica de Ramón y Cajal”. (Osca, Gráficas

Huesca, S.L., Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2007, 188 pp.).

L’autora d’aquest llibre, és en l’actualitat, i sense cap dubte, la màxima autoritat i exper-
ta en l’obra de Santiago Ramón y Cajal. Després de molts anys i pacients estudis ens
ofereix una nova visió de l’evolució i l’activitat científica del metge aragonès. Tot i que
semblava que no es podia dir res més després de la molt abundant bibliografia dedicada a
Cajal l’autora ens sorprèn amb una sèrie de precisions que havien passat desapercebudes
amb anterioritat. A través d’aquestes pàgines assistim no solament a una puntual crítica
de l’obra científica de Cajal sinó també a una gens fàcil divulgació del seu pensament. El
llibre ve dividit en dotze capítols i el tanca una seleccionada bibliografia. Caldria animar a
l’autora que aprofitant els seus coneixements insistís en oferir-nos un nou treball que ens
donés una més àmplia perspectiva de la vida i l’obra de Santiago Ramón y Cajal, malgrat
que podria haver-hi algun aspecte que s’allunyés de la fins ara considerada ortodòxia en la
que ens tenen acostumats tots aquells que han escrit sobre Cajal.

Acompanya el llibre un CD amb la qual cosa queda notablement ampliat el text.

***

211. AA.VV. “Pere Calafell i Gibert (1907-1984). En homenatge”. (Barcelona, Gràfiques

Olsa, Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 2008, 235 pp.).

Pere Calafell ha estat un dels grans metges pediatres que ha donat Catalunya. Les
circumstàncies polítiques que hagué de viure van limitar la seva projecció oficial. Tot i així
va saber envoltar-se d’un grup selecte de companys i deixebles que van impulsar la
pediatria catalana cap a uns nous horitzons científics, i amb noves aplicacions socials de
la puericultura en benefici dels nostres infants i de llurs famílies. Ara tots aquells que van
beneficiar-se directament de les orientacions de Pere Calafell, s’han agrupat per tribu-
tar-li un just homenatge per a demostrar el seu agraïment i fidelitat a les seves
ensenyances, a través de les pàgines d’aquest llibre.

***

212. Xavier Motilla Salas; Bernat Sureda Garcia: “La Gota de Llet. Protecció a la

infància i educació social a la Menorca contemporània”. (Menorca, Editorial Menor-

ca, SA., Institut Menorquí d’Estudis, 2008, 340 pp.).

La lluita contra la mortalitat infantil i la protecció social a la infància han estat trets
característics de la medicina moderna. Però la implantació i acceptació de la nova
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Puericultura va topar amb inèrcies i incomprensions que van costar de vèncer. Gràcies a
l’esforç continuat dels apòstols d’aquesta nova puericultura es va poder reeixir en els
seus objectius.

En aquest llibre es reconeix la tasca que van fer en el seu moment homes com Enric
Alabern Sáez, fundador de la Gota de Llet de Menorca, Jeroni Forteza i Martí, i algun altre.
Els autors han fet una recerca admirable i han aconseguit presentar-nos un quadre de la
societat menorquina preocupada per la sanitat i l’educació dels infants i així obtenir una
protecció integral pels nins menorquins, malgrat la indiferència d’alguns sectors reacis a
les innovacions propugnades principalment per Enric Alabern Sáez.

Les fonts consultades i la bibliografia clouen un llibre que hem de considerar magnífic.

***

213. Manuel M. Escudé i Aixelà: “L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya” (Manresa,

Gràfiques Oller, CB, de Calaf, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la

Salut, 2008, 196 pp.).

Llibre que obtingué el Premi “Oleguer Miró i Borràs” de l’any 2007. Com és habitual en
l’edició d’aquests premis va encapçalat per una salutació de Lluís Guerrero i Sala,
president de la Delegació Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelo-
na. La presentació la fa Jacint Corbella i Corbella, president de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya.

En l’evolució de la medicina catalana des del segle XIX s’hi van dibuixar dues línies
ideològiques. Una conservadora i l’altra progressista. L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya
creada el 1892 podríem considerar-la com una de les més representatives de la línia
progressista. Com diu el professor Corbella en la seva presentació, aquesta Acadèmia va
contribuir d’una manera decisiva a consolidar entre nosaltres la preocupació per les idees
de la Salut Pública, tal com avui l’entenem. Possiblement per aquesta línia progressista
l’Acadèmia d’Higiene no va poder superar el trauma de la guerra civil i desparegué el 1939.

El llibre després de fer una introducció, fa referència als inicis de la institució. En un altre
capítol estudia les publicacions de l’Acadèmia, els Congressos que va organitzar, i
finalment fa un estudi de les sessions celebrades. Entre les pàgines 129 i 162 aporta
una nota biogràfica dels principals membres de l’Acadèmia.

Es tracta, doncs, d’un llibre excel·lent on en total s’hi aporten 195 notes aclaratòries i
una bibliografia molt completa.
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214. Teresa Corbella Domènech: «Subhastes, Tres estudis històrics». (Barcelona,

Seminari Pere Mata, 2008, 112 pp.).

El llibre ve dividit en quatre capítols: Introducció (amb 60 notes), subhastes a
Catalunya i Mallorca a la Baixa Edat mitjana (amb 73 notes), la tradició britànica de
les subhastes dels segles XVII i XVIII (amb 72 notes), i les desamotitzacions espanyoles
del segle XIX (amb 20 notes). Tot ell constitueix una aportació al coneixement històric de
diversos aspectes de les subhastes.

Es tracta d’un llibre no solament curiós, que ho és, sinó també d’un gran interès històric
perquè explica alguns mecanismes econòmics que han regit en societats anteriors, i que
són plenament homologables amb els usos i costums actuals. Fa referència a subhastes
d’instruments, pintures, llibres, monedes, etc, i al mateix temps, de les cases dedicades
a les subhastes. I baixant en el terreny concret del nostre entorn, pensem que molts
professionals sanitaris, metges i farmacèutics, historiadors i investigadors de la ciència,
bibliòfils, etc, podran treure un bon profit de la lectura d’aquest llibre seriós i de gran
utilitat.
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

1.- DOMÈNECH, Edelmira. «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista».
Barcelona, 1977. 216 pàgines.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Santuaris lleidatans amb tradició
mèdica. Lleida, 1981. 158 pàgines.

3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I.
A-E. Barcelona,1981. 194 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

4.- Programa del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, juny de 1981. 32 pàgines.
(Coedició amb Col.legi Oficial de Metges de Lleida).

5.- Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida 1981. Vol. I. 346 pàgines.

6.- HUGUET i RÀMIA, Emilio. «Determinación del cadmio y plomo en las aguas de consumo». Barcelona,
1981. 90 pàgines.

7.- MARTÍ AMENGUAL, Gabriel. «El suicidio consumado en las Islas Baleares». Barcelona, 1981. 156
pàgines.

8.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint: Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. II.
F-Q. Barcelona, 1982.  240 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

9.- CAMPS i CLEMENTE, Manuel; CAMPS i SURROCA, Manuel. Aspectes sanitaris del l’arxiu de Sant
Joan de Lleida. Lleida, 1983. 424  pàgines.

10.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol.
III. R-Z i Addenda. Barcelona, 1983. 348 pàgines. (Coedició  amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

11.- CORBELLA CORBELLA, Jacinto; CALBET CAMARASA, José M. «El pensamiento sanitario y laboral
de dos médicos anarquistas del siglo XIX». Barcelona, 1984. 172 pàgines.

12.- Programa del I Congrés Català de Medicina del Treball. Barcelona, abril 1984. 36 pàgines.

13.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. I. Barcelona, 1984
(*). 322 pàgines.
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14.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol.II. Barcelona, 1984
(**). 346 pàgines.

15.- ARRÓ y TRIAY, Francisco de P. «Estadística médica de la Compañía de Ferrocarriles de Tarragona
a Barcelona y Francia». Barcelona, 1892. Reedició facsímil. Edició i Estudi preliminar de J. Corbella.
Barcelona, 1984. 162 pàgines. (Coedició amb Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
i Ajuntament de Barcelona).

16.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. La pesta de meitats del segle XVII a
Catalunya. Lleida, 1985. 424 pàgines.

17.- Programa del IV Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Monestir de Poblet-Tarragona, juny de
1985. 36 pàgines.

18.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. III. Barcelona, 1985
(*). 470 pàgines.

19.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. IV. Barcelona, 1985
(**). 395 pàgines.

20.- ROBERT YARZÁBAL, Bartolomé. «Balance del siglo XIX. La Medicina». Edición y estudio preliminar:
J.M. Calbet; J. Corbella. Barcelona, 1985. 68 pàgines.

21.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. V. Barcelona, 1986
(*). 412 pàgines.

22.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina  i de la Ciència. Vol. VI. Barcelona, 1986
(**). 382 pàgines.

23.- VIDAL, Domingo. «Cirugía Forense». 1783. Reedició facsímil. Edició i estudi preliminar: J. Corbella.
Barcelona, 1987. XXIV + 96 pàgines.

24.- MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel. Aspectes sanitaris dels Arxius de les parròquies del terme i vila
de Terrassa als segles XVI, XVII i XVIII. Barcelona, 1987. 188 pàgines.

25.- DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint; PARELLADA, Dídac (eds.). «Bases históricas de la
psiquiatría catalana moderna». Barcelona, 1987. 401 pàgines.

26.- VALLRIBERA i PUIG, Pere. L’obra mèdica de dos cirurgians catalans del 1700. Anton de Borja i
Carles Pallejà. Barcelona, 1987. 130 pàgines.

27.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. VII. Barcelona, 1987
(*). 320 pàgines.

28.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. VIII. Barcelona, 1987
(**). 337 pàgines.

29.- FRAGOSO, Juan. «Tratado de las Declaraciones que han de hacer los cirujanos acerca de
muchas enfermedades y muchas maneras de muertes que suceden». Reedició facsímil. Edición y
estudio preliminar: J. Corbella. Barcelona, 1988. 71 pàgines.
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30.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Don Martín Vallejo Lobón. El médico y el hombre». Barcelona,
1988. 250 pàgines.

31.- HUGUET RÀMIA, Emili; CARRACEDO ÁLVAREZ, Angel; GENÉ BADIA, Manuel. «Introducción a la
investigación biológica de la paternidad». Barcelona, 1988. 206 pàgines.

32.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Libro de Resúmenes. Barcelona, 1988.
30 pàgines.

33.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. IX. Barcelona, 1988
(*). 378 pàgines.

34.- Jornades d’Història de la Medicina d’Olot. Olot, març de 1987. 135 pàgines. (Separata de
Gimbernat. Vol.  VIII).

35.- ORFILA núm. 1. I Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.
Alicante, abril  de 1987. Libro de Actas. 1989. 265 pàgines.

36.- ORFILA núm. 2. II Jornadas Anuales de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense.
Barcelona, abril de 1988. Libro de Actas. Barcelona, 1989. 393 pàgines.

37.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. X. Barcelona, 1988
(**). 330 pàgines.

38.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; VALLRIBERA i PUIG, Pere. «Medicina i Societat a l’Espluga de
Francolí (segles XVIII i XIX)». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.
Vol. XI. Barcelona, 1989 (*). 272 pàgines.

39.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XII. Barcelona, 1989
(**). 274 pàgines.

40.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIII. Barcelona, 1990
(*). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa, 1990. Vol. I. 311 pàgines.

41.- HEXACLOROBENCENO. Primeras Jornadas Nacionales. Barcelona, mayo  de 1988. Libro de
Actas. 246 pàgines.

42.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIV. Barcelona, 1990
(**). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa ,1990. Vol II. 316  pàgines.

43.- Programa de les XVI Jornadas Mediterráneas de Medicina del Trabajo. Alicante, abril 1991. 26
pàgines.

44.- STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1991. Vol. I. Actas de la XVI Jornadas Mediterráneas de
Medicina del Trabajo. Alicante, 1991. 243 pàgines.

45.- DOMÈNECH, Edelmira. «Introducción a la Historia de la Psicopatología». Barcelona, 1991. 175
pàgines.

46.- GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XV. Barcelona, 1991
(*). Actes del VI Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Manresa, 1990. Vol. III. 320 pàgines.
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47.- REMÓN GIL, Julio. «Aspectos sanitarios del Archivo de la Parroquia de Santa Ana de Buñuel
(Navarra)». Barcelona, 1991. 218 pàgines.

48.- CORBELLA, Jacint; CALBET, Josep M. «Bibliografia històrica de la sanitat catalana. vol. I (A-
F)». GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol.  XVI. Barcelona,
1991 (**).  340 pàgines.

49.- LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «La Topografia médica de Vic de Antonio Millet (1798)». Barcelona,
1992. 102 pàgines.

50. PAU i ROIGÉ, Jordi. Aspectes sanitaris dels arxius parroquials del Priorat (segles XVI-XVIII).
Barcelona, 1992. 144 pàgines.

51. MASSONS i ESPLUGAS, Josep M. Francesc Puig (1720-1797) i els cirurgians del seu temps.
Barcelona, 1993. 172 pàgines.

52. CORBELLA, Jacint. Les memòries manuscrites de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Barcelona, 1993. 120 pàgines.

53. PARELLADA, Dídac; DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint. Lexicon Psiquiàtric arcaic i curiós.
Barcelona, 1993. 268 pàgines.

54. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XVII. Barcelona, 1992
(*). Actes del VII Congrés Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol. I. 359 pàgines.

55. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1992. Vol 2. 246 pàgines.

56. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XVIII. Barcelona, 1992
(**). Actes del VII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol. II. 260 pàgines.

57. STUDIA RAMAZZINIANA MEDITERRANEA. 1993. Vol. 3.

58. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XIX. Barcelona, 1993
(*). Actes del VII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Tarragona, 1992. Vol.III. 303 pàgines.

59. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XX. Barcelona, 1993
(**). 285 pàgines.

60. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXI. Barcelona, 1994
(*). Actes del VIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, 1994. Vol. I. 315 pàgines.

61. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel.  «Sociología de las profesiones sanitarias en Mérida». Barcelona,
1994. 180 pàgines.

62. CALBET i CAMARASA, J. M.; ESCUDÉ i AIXELÀ, M. Orígens del Col.legi Oficial de Metges de
Barcelona. Barcelona, 1994. 150 pàgines.

63. RIBAS i PONTÍ, Francesc. Els goigs de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Barcelona, 1994.
90 pàgines.

64. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXII. Barcelona, 1994
(**). 267 pàgines.
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65. CORBELLA, Jacint. «Antecedentes históricos de la Medicina Legal en España». Barcelona, 1995.
300 pàgines.

66. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXIII. Barcelona, 1995
(*). 278 pàgines.

67. DOMÈNECH, Edelmira (edit.). «Actualizaciones en Psicopatología Infantil (0-5 años)». Barcelona,
1995. 236 pàgines.

68. CORBELLA, Jacint; SÈCULI, Josep. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Nomina Academicorum.
1770-1995. Barcelona, 1995. 113 pàgines.

69. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència.Vol. XXIV. Barcelona, 1995
(**). Jornada commemorativa del XXV aniversari dels Congressos d’Història de la Medicina Catalana.
267 pàgines.
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(*). Actes del IX Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, juny de 1996. Vol. I. 189 pàgines.
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72. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXVI. Barcelona,
1996 (**). Actes del IX Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Blanes, juny de 1996. Vol. II. 272
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73. DOMÈNECH, Edelmira; CORBELLA, Jacint. Aportacions a la Història de la Psicopatologia Infantil.
Barcelona, 1997. 233 pàgines.

74. GIMBERNAT. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència. Vol. XXVII. Barcelona,
1997 (*). 242 pàgines.

75. LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel. «Los profesores del Real Colegio de Cirugía de Burgos 1799-1824».
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