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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. Tindran 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 perquè 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 procedeixin 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

UNA EDITORIAL DOBLE

Aquesta presentació editorial té per a nosaltres un significat doble, per dos fets diferents,
i a més amb independència l’un de l’altre. I de ben segur estan entre els de més interès
en la ja ara una mica llarga història de la revista.

EL CONTINGUT D’AQUEST VOLUM: LA MEDICINA I LA GUERRA CIVIL I L’EXILI

El primer punt és el tema. Es tracta d’una revista que recull de forma monogràfica les
aportacions a la ponència sobre “La Medicina a la Guerra Civil i l’Exili” que s’han presentat
al XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el Congrés de Berga del 2008, setanta
anys després de la guerra. És un volum que, pel seu tema, sobrepassa en repercussió a
molts altres. El tema de la guerra està encara molt viu i aquí mateix es fan aportacions,
si voleu localitzades, però importants en el context de la història del nostre país, en
aquest cas concret “dissortat país”. L’interès d’aquest volum ha d’anar molt més enllà
del camp, més aviat una mica clos, dels erudits de la història de la medicina.

D’una banda els estudis, alguns per primera vegada, tot i els anys passats, sobre metges
que van morir per la violència dels primers temps de la guerra, com Josep Morales Úbeda
a Fígols, o Isidre Alabern a Manresa; altres per la repressió immediata, com Santiago
Vivancos i Ferrés o Rafael Battestini i Galup. En una comunicació hi ha un llistat ampli,
que intenta ser gairebé total, dels més de vuitanta metges coneguts, morts directament
per la guerra. Però a més dels fets personals s’estudien moltes més coses, així el què va
passar quan la guerra, les condicions sanitàries, i el fet de l’exili que va escapçar una
part de la nostra medicina. Molt interessant és l’estudi sobre les repercussions sanitàries
de la batalla del Segre del mes de novembre de 1938.

Entre les repercussions sobre les institucions s’analitza la incidència sobre l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques, sobre l’Institut Mèdico Farmacèutic, sobre el Col·legi de Metges
i la Mutual Mèdica, i aquí notícies importants sobre les depuracions tant a metges com
a odontòlegs.

Ve l’exili. La mort violenta, podríem dir l’assassinat de l’Institut de Fisiologia  que si no va
acabar pitjor va ser perquè la frontera estava a prop, i ja es preveia bastant el que
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passaria. L’acollida a Mèxic, i en el sud de França. L’exili de les infermeres, menys
estudiat fins ara que el de metges. Notícia important sobre l’Hospital Varsòvia i l’activitat
a Tolosa de Llenguadoc. També hi ha notícies poc divulgades fins ara.

LA NUMERACIÓ DEL LLIBRE. EL VOLUM 50 DE GIMBERNAT

El segon punt, que no té res a veure amb el primer, ha fet que coincidissin un tema molt
rellevant, amb l’edició del cinquantè volum de la revista. Hi ha dos aspectes que avui ens
sorprenen, sobretot coneixent-nos, que són la continuïtat i la regularitat. Quan vam
començar era l’any 1984, fa pràcticament vint-i-cinc anys, i era difícil pensar, o preveure,
que allò duraria un quart de segle, i que els volums sortirien amb regularitat, amb
“normalitat”, sense entrebancs. Va ser per la publicació del segon volum de les actes del
III Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el de Lleida de 1981. El primer volum
d’aquelles actes avui fóra un “Gimbernat 0”.

Hi havia els antecedents dels llibres d’actes dels dos congressos anteriors. Les actes
consolidades del primer congrés, el de 1970, en quatre volums, fets per l’empenta de la
senyora Sarró, Blanca Martin. Tenia una bona formació de família en el camp editorial, i
pel que fa a aquell primer congrés a ella li devem moltes coses que han quedat en els
fonaments del que avui són els Congressos i també en les edicions de les actes. Van ser
les millors actes que s’han editat i, ho he dit altres vegades, recordo les visites que es
feien a diversos laboratoris per a tenir recolzament per a publicar uns documents, les
actes, importants per a la nostra història mèdica i per a la cultura del país, llibres que ja
existien i només faltava imprimir i distribuir. Recordo principalment les que es van fer al
doctor Antoni Esteve Subirana, que ho ha veure clar de seguida, probablement amb la
decisió ja presa d’abans, i al doctor Uriach. També l’aportació pels altres volums dels
laboratoris Fides i Hubber. Del segon congrés es van publicar dos volums, un en el format
de l’anterior, i l’altre en el format més “pobre” del que va seguir, que eren els Gimbernats.

Per a fer la revista Gimbernat teníem doncs el material dels congressos, també moltes
comunicacions a les sessions de la Societat Catalana d’Història de la Medicina,
aportacions més esparses, l‘ajut i l’esperit de molts col·laboradors que hem anat fent un
grup, consolidant un espai, al voltant sobretot del congressos i al redós de tres institucions:
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que és la seu dipositària de l’organització
dels Congressos, la Societat Catalana d’Història de la Medicina de l’Acadèmia, aleshores
de Ciències Mèdiques, de Catalunya i de Balears, i el que ara és Departament de Salut
Pública de la Universitat de Barcelona, a través de les seves unitats de Medicina Legal i
Laboral i Toxicologia i d’Història de la Medicina.
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Tot això ha permès tenir un suport, que en la part de l’economia ha estat fonamental, per
a poder tirar endavant l’edició de la revista. No pas per a gaire més. El suport durant
aquest quart de segle ens ha vingut de la Universitat, i més directament de l’Escola de
Medicina del Treball. Ha sigut petit, però suficient i sobretot segur. La participació del
personal ha estat sempre en règim de “voluntariat”, i aquí sí que hem de donar gràcies
a moltes persones, massa per a fer-ne un llistat. Com que la història comença a ser una
mica llarga em limitaré als amics ja desapareguts. Així dels setze presidents dels
congressos (un va tenir una presidència doble) sis ja no hi són. Són els doctors Ramon
Sarró i Burbano, evidentment el més decisiu per l’empenta inicial, per haver acceptat
l’organització d’un congrés, pel qual aleshores calia demanar permís, i que fàcilment
podia no ser autoritzat. La seva personalitat va ser una garantia i després va seguir fent
una tasca de primer ordre. També els doctors Manuel Carreras  i Roca, Dídac Parellada
i Feliu, Josep M. Adserà i Martorell, Pere Vallribera i Puig i Josep M. Sànchez Ripollès.

Cal recordar també moltes altres persones que van  posar el seu entusiasme en els
congressos, molts d’ells fins que els van faltar les forces vitals. Així, i sense que la llista
sigui completa: Antoni Cardoner i Planas, el nostre gran historiador medieval; Joan
Parellada, metge i erudit monjo de Montserrat; Francesc Ribas i Pontí, amb treballs sobre
els goigs; Enric Peiró i Randó, amb la seves aportacions breus i precises; Antoni Garcia-
Die i Miralles de Imperial, autor del dibuix de la convocatòria del cartell, amb la signatutrra
de “Potipan”. També Miquel Batllori, amb la seva saviesa. En el cap de la Farmàcia, els
historiadors Josep Lluís Gómez Caamaño i Ramon Jordi, amb algunes aportacions
conjuntes, i Ramón Cornet i Arboix. I encara, Antoni Campmajó i Tornabell. Joan Lluch i
Caralps, i Francesc Català, des del Conflent. .

En el primer congrés  Jaume Pi-Sunyer i Bayo, venint de l’exili i Antoni Trias i Pujol, també
Pere Gabarró; Josep Trueta; Agustí Pedro i Pons, Josep Alsina i Bofill, Antoni Carreras i
Verdaguer, Josep Cornudella i Capdevila, Jaume Pi-Figueras, Diego Ferrer, Lluís Ribó i
Rius,  Enric Fernández Pellicer, Josep J. Piquer i Jover, Josep L. Martí Tusquets, Lluís Folch
i Camarasa, Joaquim Nubiola i Sostres, Alfons Trias i Maxencs, que va cedir el seu fitxer.

Quan va sortir el número 30, ja fa deu anys, vam fer, amb la col·laboració de José Ramon
Alonso Carnero i Josep L. Ausín Hervella un petit volum d’índex. Ara ja no cal repetir-lo
perquè tota la col·lecció està a la xarxa, a RACO (Revistes Catalanes d’Accés Obert) i es
pot “baixar”, imprimir directament qualsevol article. També hem d’agrair a Manuel
Joaniquet el seu ajut, i facilitats, per a l’edició.

Editorial
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«SINE IRA ET STUDIO»  (TÀCIT, “SENSE IRA NI PARCIALITAT”)

SOLÉ i SABATÉ, Josep M.
Catedràtic d’Història Contemporània. Universitat Autònoma de Barcelona

Em sembla una idea excel·lent que el XV Congrés d’Història de la Medicina Catalana obri
amb una reflexió sobre la Guerra Civil. I més quan es compleix el 70è aniversari d’un
temps que està farcit d’història. Història que ha tingut, i té, continuïtat fins el nostre
present.

Faig ús d’aquesta cita de Tàcit per poder mirar d’una forma un pèl escèptica l’afirmació
que el ser humà aprèn del passat. Fem-hi atenció del que d’ell podem encara aprendre.
Trobem que les fonts emprades per Tàcit són força diverses:

· els historiadors anteriors,
· documents originals procedents d’arxius oficials, informes militars...,
· memòries personals dels protagonistes,
· testimonis directes dels fets.

Tàcit treballava no massa lluny del que fan avui els veritables historiadors, no els qui amb
l’excusa  de la història fan política o aquells que més directament fan política usant i
abusant de la tergiversació històrica.

Tàcit contempla la història com una successió d’esdeveniments impulsats per unes
forces superiors com el destí o la fortuna. D’aquí la seva concepció pessimista de la
vida. Tampoc no es fa massa il·lusions sobre el comportament humà: les multituds li
provoquen por i menyspreu, mentre que en general veu immorals, egoistes i hipòcrites
les classes dirigents, els emperadors inclosos.

Són paraules a cavall dels segles I-II de la nostra era. No d’avui, que ningú es confongui.
Si fem un salt de 18 segles podríem fer uns paral·lelismes força propers. La guerra del
1936-1939 que va viure Catalunya i el conjunt de tot l’Estat Espanyol fou una tragèdia. I
avui, 70 anys després, molts dels fets que es visqueren encara tenen, com es fàcil
detectar, presència en la nostra societat i encara en la nostra vida política.

Per començar, em va anar bé fer servir una frase d’André Malraux, aquella en què afirmava
que la il·lusió lírica sobre  la Guerra  Civil  estava passant per damunt de generacions,
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que no es coneixien els fets històrics, i el que a la llarga ens quedava seria una voluntat
mítica, una mirada acrítica i excelsa, gairebé com si fos un període extraordinari de la
història  de Catalunya i d’Espanya. Hom coneix que estem farcits de molts reportatges
d’autors estrangers que a poc a poc s’han imposat sobre la realitat dels fets. I  aleshores,
és clar,  ve l’historiador i ha d’explicar les coses com són.

Faré una reflexió, millor dit, una aproximació, sobre alguns dels temes més presents, de
més recerca, sobre la Guerra Civil a Catalunya:

Tot torna en els estudis de la Guerra Civil. És a dir, tots els temes de la Guerra Civil són
continuament revisats. Sense excepció. Potser ara hi ha un matís important, la literatura

i la creació artística amb més ambició, la que té més qualitat ha entrat ja definitivament
a tractar el tema. No és que abans no s’hagués fet, els exemples dins la literatura
catalana d’en Joan Sales, Mercè Rodoreda, Tísner, i tants altres, la memorialística i els
testimonis han estat nombrosos. Però sembla que ara dins l’escriptura i creació artística
la Guerra Civil, el dramatisme de la vida al límit, la força de les passions desbordades que
deia Pere Calders, són per crear els móns que l’escriptor usa per trametre al lector.

En cinema hi va haver uns tempteigs prometedors que de moment només tenen una
continuïtat esporàdica. En teatre el tema és més complicat de realització, però la
representació de “La Fam” de Joan Oliver,  Pere IV, va sorprendre molta gent que no
imaginava tants falsos herois d’un moment en què hi ha un significatiu nombre de gent
creu que n’estava ple.

Les commemoracions o els aniversaris de la guerra han estat excusa, sovint molt
interessant, per fer estudis de temes poc tractats, interpretats des d’una visió diferent i
també per una ingent sortida de nous títols editorials. L’exemple d’un d’ells, la història
esportiva, és tot un enigma del qual encara estem a les palpentes del molt que hi ha per
saber, paradigma de molts altres. En el cas de l’esport és un fet que sorprèn l’oblit en
general del tema i més si tenim en compte que fou un element on el franquisme va basar
molt del seu ideari i apropament  sobre el conjunt de la població ja en la immediata
postguerra i en tot el període de la Dictadura. Més a ressaltar encara si mirem qui foren
els responsables màxims de la gestió i direcció esportiva sempre, a excepció, i no sempre
del Futbol Club Barcelona, a mans de franquistes irreductibles.

Es repeteixen també esquemes ideològics, o assaigs apriorístics, continuen havent-hi
els pro i els contra, ara bé, ara a partir d’un coneixement més rigorós del passat i dels
fets. L’exemple més concloent seria l’enèssima interpretació revisió dels fets de maig de
1937. Més reinterpretacions que, és així, recerca novedosa.
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La història local i regional continua aportant mètode, recerca i concreció específica sobre una
munió de temes, el que enriqueix de forma destacada el coneixement tan variat del
trencaclosques que va suposar l’atomització del poder a Catalunya quan el període
revolucionari. En aquest apartat l’estudi de la repressió segueix sent dels temes més tractats
i apunta cada cop a més monografies precises i concretes sobre pobles i ciutats, l’estudi
d’empreses, la trajectòria de persones, l’apropar la mirada crítica vers aspectes molt
determinats. Des de la religiosa vista amb ulls de seglars, fins la individual i concreta.

La història militar segueix l’edició sobre estratègies i batalles, comandaments i testimonis
de columnes i milicians. D’operacions concretes als llocs més variats. I moltes reedicions
per l’interès continuat que persisteix  per damunt del temps i la distància. Potser massa
seguidisme de prestigiosos i sòlids historiadors en què hipòtesis mai no demostrades, ni
demostrables, s’accepten sense crítica per a mostrar la perfídia del general Franco,
atribuint-li una perspicàcia que jo  particularment crec fora de lloc més enllà de l’atzar i
la seva voluntat metòdica i cruel de consolidació del seu poder.

Aquí s’ha de fer esment de la florida d’estudis sobre Sanitat Militar, unes obres sòlides
i profundes que han omplert, de vegades de forma definitiva, llacunes historiogràfiques
del període. A destacar la incursió dels estudis i testimoniatges d’infermeres, una punta
de l’iceberg que a poc a poc s’està produint en l’aprofundiment del paper de la dona
durant la guerra. A tot arreu en tot lloc.

Potser  faltaria aprofundir més en tot el que fa esment amb les relacions internacionals
de Catalunya. S’ha avançat molt amb els contactes internacionals de Catalunya en el
decurs del conflicte, l’abast dels mateixos ha quedat de moment difús, però ens manca
altres aspectes. Intercanvis comercials i bèl·lics, oficials o amb traficants de les més
variades espècies.

El tema de l’energia elèctrica procedent d’Andorra davant la pèrdua de les centrals
hidroelèctriques a partir de la primavera de 1938 a causa de l’ocupació franquista és un
exemple de fets no menors que de cop i volta ens mostra el molt que encara desconeixem.
 Un tema clau, en la meva opinió d’una veritable importància, doncs només sabem i hem
avançat en el conjunt d’ells, en el gruix general de les persones i de les actuacions dels
que van estar al costat del sector franquista, sigui a l’Espanya rebel o bé en altres llocs
d’Europa o  ja aleshores  d’Amèrica. En concret l’actuació precisa dels homes que
estaven a París, el Vaticà, Burgos, Sant Sebastià, Sevilla, Londres, Mèxic...

La revolució. A partir del 19 de juliol, tot va canviar a Catalunya. L’exèrcit rebel derrotat
per les forces d’ordre públic, coordinades per la Generalitat, i l’ajut inestimable i
fonamental de centenars d’elements civils dels sindicats i partits polítics que els hi
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donaren suport, van sufocar l’intent sediciós, alhora que s’iniciava un procés revolucionari
de conseqüències molt profundes. La revolució emergent que va imposar-se a Catalunya
ha estat una de les més insòlites de la història de la humanitat. Significava anorrear tot
el passat, això és: institucions, poder, dogmes, diners, jerarquia social i militar, religió,
etc. Era fer taula rasa de l’ahir per construir un demà i un món nous. El poder passava a
un poble victoriós amb les armes a la mà. La lluita va ser definida aleshores com una
guerra contra el feixisme, una guerra que va ser ideològica, política, social, de classe i
religiosa. A Catalunya, com cap lloc d’Espanya, el conflicte va agafar una dimensió única.
En els primers mesos de la revolució i la guerra, van acabar tenint el poder els qui
abominaven precisament d’ell. Posteriorment seria un conflicte en el que el pes de la
guerra i la seva capacitat de destrucció i barbàrie deixarien de banda il·lusions col·lectives,
transformacions revolucionàries de l’economia i de la societat per esdevenir un cruel
conflicte fratricida de general militarització. La Guerra Civil va ser la lluita total per poder
imposar un ideal i una visió del món que no deixava camins a la mediació i el pacte, era
el tot o res. La vida o la mort, la victòria absoluta o la derrota més cruel i inapel·lable.
Els protagonistes populars decidits a enfrontar-se a la militarada amb les armes a la mà
eren gent que sortia de les barriades populars, de pobles i ciutats, del moviment obrer,
de la menestralia, de la pagesia, d’esperits revolucionaris i demòcrates, de republicans
i catalanistes, de variades i contradictòries definicions ideològiques.

Doncs bé, aquesta munió de gent ha estat poc estudiada. S’està treballant bé, diria que
molt correctament els aspectes econòmics de les transformacions empresarials i el que
es troba de les agrícoles, molt s’ha perdut , però encara no hem entrat a fer una radiografia,
una dissecció ja que estem entre metges, de l’incontrolat. I és absolutament necessari
per entendre la revolució a Catalunya.

En Paco Candel a “Les meves escoles”(1) explica:
“Hi havia un altre sector de nens que tampoc no van tornar a l’escola, els
fills dels que es van enriquir aquells dies tan turbulents, o que aconseguiren
poder i prepotència; o bé van tornar d’una altra manera: distants,
menyspreadors, altius, manaires ... Eren els fills dels incontrolats, dels
arribistes, dels patrullers, dels enxufats, dels emboscats, elements que
s’autoanomenaven anarquistes i que, com deia el meu cosí Ramon, ho
eren tot menys allò, sobretot poca-vergonyes, i afegia que quan s’acabés
la guerra passarien comptes amb ells. Ningú s’imaginava que la guerra es
perdria. Molts d’aquests elements haurien portat els seus fills als col·legis
dels rics, si n’hi hagués hagut. De manera que optaven per deixar d’assistir
a l’escola, com si no existís l’escola o escalafó que ells necessitaven.
Resumint: se sentien poca cosa al costat dels que seguiem sent poca
cosa ...”
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I corregint una mica l’admirat Candel, arreu de Catalunya hi va haver persones així i, és
sabut, no tots eren anarquistes, n’hi havia de tots colors i condició.

Uns esdeveniments que van obligar a prendre partit a estats i nacions i, en conseqüència,
a l’opinió pública internacional. D’aquí la intervenció de voluntaris de tot el món en
suport de la República o l’ajut feixista italià o alemany, regular nord-africà, portuguès o
irlandès en el triomf franquista. Els estudis sobre el Comissariat de Propaganda, la seva
tasca, difusió i projecció internacional, així com la biografia del seu home més destacat,
en Jaume Miravitlles, han ampliat el coneixement de la tasca que es va fer, que fou
important, lúcida i àmplia i va produir el contradictori efecte que, a mida que la República
anava perdent la guerra en el camp militar, millorava la seva imatge internacional en la
consideració de l’opinió pública, labor gens fàcil si recordem les imatges que hom tenia
dels primers dies de la Revolució viscuts a Barcelona que van donar la volta al món.  Ara
repetiré  el que en el seu moment van dir persones com Capa, Indira Ghandi o Malraux,
que mai havien vist una institució de propaganda tan important sense haver-hi al darrera
un estat  totalitari com tenien la Unió Soviètica amb Stalin  o l’Alemanya de Hitler. I això,
en plena guerra, en ple caos,  ho aconseguí un home que es deia Jaume Miravitlles.

Reflexions sobre la Generalitat durant la Guerra Civil. En primer lloc, i per ser precís, diré
el que la Generalitat aconseguí i que actuà per la presència de raons extraordinàries.
Curiosament una de les causes per les quals l’exèrcit colpista es revoltà, per por a que
l’autonomia de Catalunya pogués portar més poder a Catalunya, amb el fracàs que la
revolta militar duria al nostre país, Catalunya, durant la Guerra Civil, a tenir un  poder que
des del 1714 mai no havia tingut, encara que  en aquest període el fet nacional no fos el
que primés, ni molt menys. En un moment clau de la nostra història el fet nacional no va
anar per davant de molts altres.

El que va fer la Generalitat, des del primer moment que tingué notícia de la revolta militar,
fou complir amb el que havia de fer segons la institució que era, preservar l’ordre cons-
titucional. En alguns casos ho aconseguí, en d’altres no. I ho podem comparar amb el
que va fer la República i entendrem perquè alguns historiadors, de bona fe uns, però
d’altres amb mala fe, no volen fer aquesta comparació. El govern de la Generalitat
obtingué la  informació de la trama militar que s’estava preparant i el que va fer fou
informar al ministre de la governació, en Joan Molas, avisant-li, a més a més, que aquesta
possible sedició era molt perillosa. És sabut, el govern de la República sota la presidència
de Casares Quiroga, no actuà. No feu res de res.

El govern de la Generalitat  en canvi sí que ho va fer. Com va actuar? Fent els canvis
necessaris en els comandaments, gràcies als quals va poder controlar els rebels i
assegurar la  defensa de la legalitat republicana, la de la Guàrdia d’Assalt, aconseguint
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també neutralitzar la Guàrdia Civil, fins que aquesta es declarés  lleial com a cos a la
Generalitat, i després, una vegada van sortir en rebel·lió els militars colpistes per ocupar
els centres claus de la ciutat de Barcelona el que va fer fou enfrontar-s’hi amb les forces
armades lleials per intentar que el cop militar no triomfés a Barcelona.

Com a resultat d’això es produí un enfrontament armat obert als carrers. Les forces
armades lleials, per ordre d’importància numèrica, Guàrdia d’Assalt, Mossos d’Esquadra,
i elements populars dels diversos partits polítics, majoritàriament  de la CNT-FAI, molts
ERC i gent d’ Estat Català, del  POUM, també dels que en un parell de dies serien ja PSUC,
més o menys en aquestes proporcions, són els que participaren contra els militars
colpistes en aquest  enfrontament armat  pels  carrers de Barcelona, sense oblidar el
cop final definitiu que significà la lleialtat republicana de la Guàrdia Civil.

L’única ciutat de l’Estat espanyol on l’exèrcit facciós sortí al carrer i fou derrotat en
combat obert va ser a la ciutat de Barcelona. Un fet del qual molta gent no veu la
importància que tingué i n’ha tingut molta fins, possiblement, el present. I aquest fet
trascendent s’ha de recordar constantment, a tot arreu, fins i tot als mitjants encara que
sovint no et facin cas. Repeteixo, l’única ciutat de l’Estat espanyol on l’exèrcit sortí al
carrer i fou derrotat amb les armes a la mà fou a Barcelona, i aquest fet cabdal no es diu,
se silencia quan no s’amaga. No van sortir a Madrid, no van sortir a València. A València
fins els primers dies d’agost no es decidí el què passaria, no és fins aquesta data que el
Comitè agafà el poder.

I una altra cosa que aconseguí la Generalitat, segons el seu concepte de que ha de
defensar la institució i l’ordre, és que  no donà armes fins als darrers moments. Finalment,
en combat obert i al final dels enfrontaments és veritat que hi hagué connivència entre
les forces d’ordre públic i sectors populars, que hi hagué lliurament d’armes quan els
paisans van esdevenir els amos del carrer, nounats revolucionaris, per enfrontar-se als
potencials rebels, fossin militars o elements camuflats de la dreta colpista. I aleshores
és quan s’assistí a un procés revolucionari únic en la història de la humanitat.

Mai s’havia produït un canvi social amb una profunditat tan extrema, amb una participació
tan punyent i amb un maniqueisme tan extrem, de bons i dolents, de revolucionaris i
contrarevolucionaris. No són paraules meves. I això només ocorregué a Catalunya i no va
succeir a la resta de l’Estat Espanyol. Afirmació que no és meva, repeteixo, sinó  de Pierre
Vilar, de Témine o de l’admirat i bon amic Paul Preston, i els cito perquè encara hi ha qui
dubta que els millors historiadors puguin ser d’aquí; tenim encara aquesta actitud
papanata i mancada d’autoestima. Els proposo només un petit joc: vagin a buscar
bibliografia de llibres que surten ara i veuran que molt sovint no surt bibliografia catala-
na, la més concreta i rigorosa sobre el que va viure Catalunya. Com és posible això?
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Vostès s’imaginen fer la bibliografia de la Revolució francesa  sense bibliografia france-
sa? Els millors coneixedors de la història de Catalunya són, lògicament, historiadors
catalans. Com passa a França o Bèlgica o Itàlia, etc, això no exclou, només faltaria!,
honroses excepcions.

Per a més INRI, només al nostre país, Catalunya, s’ha publicat una obra general sobre la
Guerra Civil. Al nivell estatal, malgrat l’oferta àmplia que hi ha hagut i hi ha del tema, cap
obra d’aital ambició de recerca i alta divulgació s’ha intentat (2).

Tornem a la Generalitat dels dies 19, 20, 21 de juliol, fins i tot en el moment d’aquella
famosa trobada de Companys amb Garcia Oliver, Durruti,  l’Ascaso, Ricardo Sanz i resta
en què el President els digué  -“nois el poder  és vostre, no  sempre se us ha  tractat com
mereixeu  i si no em necessiteu prescindiu de mi –que consti que és una expressió que
ja havia dit altres vegades–, i que a partir d’aleshores es creà el Comitè Central de
Milícies Antifeixistes (situat on hi ha l’Escola Nàutica). El Comitè de Milícies Antifeixistes
agafà el poder, però la Generalitat va fer una cosa molt important, i manllevo  les paraules
de Pierre Vilar,  la Generalitat gosà legislar, fet que pot semblar irrisori en un moment que
tenien el poder amb les armes a la mà uns nois de vint anys o decidits milicians de  30, 40
o més anys,  que amb un fusell a la mà creien que podien canviar el món, com a mínim el
seu món d’aleshores, –he pogut parlar amb molts d’ells–, però com afirma Pierre Vilar
aquesta legislació comprometia el futur. De cara al futur aquesta legislació va ser molt
important.

Què és el que  no aconseguí la Generalitat en aquests primers dies? Assegurar l’ordre

públic. Aquí hi ha molta gent que especula i diu: “s’hagués pogut fer tal o qual, s’hagués
pogut actuar així o aixà...”, però aquestes suposicions no tenen res a veure amb la
història, darrera d’elles, normalment, no hi ha massa coneixement  argumentat. Anem a
les dades no discutibles. L’ordre públic, la Generalitat no l’assegurà. Vol dir que milers
de persones corrien perill i  d’aquests milers de  persones, moltes, entre el juliol de 1936
i  l’octubre-novembre de 1936 foren víctimes de les represàlies d’origen ideològic i polític
ben divers. Malgrat les dificultats, les penes i els perills, tenim però documentats infor-
mes de salvament de vides que féu la Generalitat, a partir de mètodes molt diferents.

Era un govern que tenia tan poc poder real, perquè el poble armat era al carrer, que havia
de falsificar els passaports; curiosament,  havia de fer de la il·legalitat virtut. Tenim
informes indiscutibles, reconeguts per l’Estat francès, sobre 6.630 persones que fugiren.
D’aquestes,  2.142 persones eren religiosos o religioses,  868 eren infants, i la resta gent
les vides dels quals corria perill –com per exemple, gent d’ordre, sectors benestants,
catòlics notoris o també militars–, als quals  la Generalitat permetè i col·laborà per a que
fugissin. I, tot i la contundència d’aquestes dades, encara es pot trobar algú realment
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poc documentat- que afirma que el que visqué Catalunya no fou una guerra civil. Ja em
diran vostès que és això sinó una guerra civil, quan milers de persones es van veure
obligades a fugir, quan tantes perderen la vida a mans dels seus conciutadans. Que el
conflicte fraticida vingué a Catalunya des de  fora, sí, d’acord, però en incidir a casa
nostra fou també, i de quina manera!, una guerra civil entre catalans.

Una altra cosa molt desconeguda, fins i tot pels especialistes, és que el 22 de juliol es
crearen les Milicies Ciutadanes de Catalunya, era un decret que no serviria per a res
perque el Comitè de Milícies Antifeixistes el deixà al calaix, però la voluntat existí, i
aquesta mai no desparegué. L’1 d’agost tampoc no se’n sortí en una altra fita, la Generalitat
cridà les quintes del 33, 34 i 35, i la resposta fou, ras i curt, zero, un fracàs. Curiós però
profundament ideològic, puix que malgrat que tots volien homes per al front, no volien una
militarització a partir de les quintes. Hi hagué un boicot, un sabotatge col·lectiu dels partits
polítics envers aquest decret de la Generalitat. I últim, sorprèn veure com  el 25 d’agost la
Generalitat tenia ja una voluntat d’actuació política ben orientada sobre el que s’havia de
fer en aquesta guerra. El 26 d’agost de 1936 la Generalitat fundà l’Escola Popular
d’Instructors de Guerra, que no va funcionar, fins que temps després es fundaria, ara sí,
l’Escola de Guerra, sota l’impuls i la direcció de Garcia Oliver. Aquesta voluntat hi era.

Com funcionà  la Generalitat durant  tot aquest periode? La Generalitat va tenir vuit

governs. El primer govern fou del 31 de juliol de 1936, vol dir que fins aquesta data
teòricament  governà l’anterior. El nou govern durà 6 dies. Al carrer hi havia les milícies
armades, els patrullers, les persones que ho havien ocupat tot, les esglésies fumejant o
cremades, les transformacions socials en marxa,  empresaris que fugien; Montserrat fou
salvat bàsicament  pel coratge del doctor  Soler i Pla –mai se li ha fet un més que
merescut homenatge–, que plantà cara amb uns quants mossos d’Esquadra a un grup
d’homes d’acció que actuant com a ferotges anticlericals veien en el santuari la
personificació del seu odi religiós. En aquesta situació la Generalitat formà govern,  un
nou govern on  no hi havia ni la CNT, ni la  FAI ni el POUM, i la Lliga Catalana estava fora
de la llei. Inicialment la Lliga havia donat suport a la Generalitat però quan es produí la
Revolució es mantingué forçosament i forçadament a les antípodes de la situació fins
lliurar-se, quan les seves fàbriques i propietats van ser col·lectivitzades, a mans de Franco.
Hi havia una dualitat de poders, el poder real,  que estava al carrer, i el de la Generalitat,

que era el formal, però no el veritable, el real.

El segon govern es nomenà el 6 d’agost, i durà fins al 26 de setembre. Què va fer aquest
govern? No gran cosa, però sí que començà a fer molts decrets per fer front a les
necessitats quotidianes de la gent: l’aigua, la llum, els proveïments, els transports, in-
tentar que comencés el curs escolar a partir del CENU (Escola Nova Unificada) –no fou
cap èxit–, i ho dic sense actitud crítica, com de vegades s’ha dit que havia estat l’escola
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durant la Guerra Civil, però sí que va ser un èxit  d’il·lusió  col·lectiva l’intentar escolaritzar tots
els nens, i durant la guerra s’escolaritzaren malgrat les dificultats més nens que abans, però
arribà un moment que hi havia nens però que no hi havia mestres, perque eren al front, havien
estat cridats a files. Hi havia gent molt jove que tot i no estar suficientment preparada pel
magisteri feia de mestre. Això es veu de forma òptima a les magnífiques memòries de Joan
Triadú, on diu que ell sense experiència, amb divuit anys, el posaren davant d’una escola i que
ell féu el que va poder; també tenim el testimoni molt semblant del doctor Alcolea, prestigiós
crític d’art, catedràtic d’història de l’art de la Universitat de Barcelona, reconegut
internacionalment, que aleshores, també molt jove, va fer de mestre a la Barceloneta, perso-
na que pel record afrentós i dramàtic que té dels bombardeigs que va viure mai més ha volgut
tornar a la Barceloneta, malgrat haver viscut sempre a Barcelona ciutat.

Bé, no hi havia al govern la CNT-FAI, no hi havia el POUM, no hi havia el PSUC. Això no
podia funcionar. Si la revolució estava armada al carrer, com podia legislar la Generalitat?
Però hi ha una cosa important a entendre, és veritat que ERC estava desbordada, però
cal tenir present que els homes d’Esquerra, cal dir-ho, eren de ferma adscripció republi-
cana, però aquells homes no eren revolucionaris i al carrer hi havia l’imperi esclatant
d’una revolució.

El tercer govern es formà el 26 de setembre de 1936, amb l’entrada de la CNT-FAI al
govern, moment a partir del qual començà, hom ho accepta, una lleu però inexorable i
paulatina decadència d’aquest sindicat.

És veritat, com diu Hilari Raguer, que aquests dos governs que hi ha  entre setembre i
desembre de 1936  foren els dos millors governs?  Què feren aquests governs? primer de
tot aconseguiren  que s’aturés l’orgia de sang, que Catalunya visqués amb la creació
dels Tribunals Populars un període de més garanties jurídiques, que els Tribunals Populars,
malgrat la mala fama que tenien, -en Joan Vilarroya i jo vam poder demostrar que quan
començaren a funcionar disminuiren de forma radical els assassinats-; és a dir, començà
a haver-hi certes garanties processals; totes, no, continuaren havent-hi  persecucions i
arbitrarietats, i continuaren havent-hi presons clandestines, però començà a ser millor el
dret de gents. I sobretot es començà a fer front a les necessitats de la població. Pensin
que a l’octubre del 1936 ja començà a haver-hi problemes d’escassetat d’aliments.
Recordin  l’arribada d’aquell vaixell rus, el Serianin, que fou rebut amb gran entusiame
perquè portava blat, i això era el mes d’octubre de 1936.  Tots els dietaris de la guerra, i
se’n van escriure molts, perque era l’època en què la gent havia accedit a la cultura,
comenten les cues, la sensació que no hi havia menjar, que no hi havia gairebé res...

Aquest govern duraria fins al 17 de desembre de 1936. En quatre mesos portem quatre

governs. Què passa? doncs que el PSUC exigí i aconseguí apartar el POUM del govern,
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com a resultat de la lluita entre comunistes  ortodoxos, que seguien l’esquema de la
Unió Soviética, i  comunistes  heterodoxos –dels quals la gent diu de manera molt
lleugera que eren trotsquistes, però no és així-; fet aquest del qual la gent no té massa
consciència. No es pot negar que hi havia una actitud estaliniana per part de la direcció
del PSUC i bona part de la seva militància, que l’adoració cap a l’estalinisme era
extraordinària, tot i que també hi havia sectors crítics entorn aquesta actitud. El cert és que
acusant-se uns als altres de traidors mútuament, de revolucionaris i contrarevolucionaris,
el PSUC, de mica en mica anava avançant. Gent de centre, rabassaires, i bases  de l’Esquerra
es van anar desplaçant cap al PSUC. Les posicions, doncs,  es radicalitzaren molt cap a
l’esquerra o cap a la dreta més extrema durant la guerra.

El cinquè govern de la Generalitat va durar 13 dies, es nomenà el 3 d’abril   de 1937  i

plegà el 16. Què estava passant? No sé si recorden que en tot aquest període a Catalunya
tornen a aparèixer unes tensions extraordinàries. Tensions que sorgiren arran d’algunes
mesures adoptades, respecte de  les quals, per cert, la Generalitat tingué una actitud  de
defensa de la institució –i això que a vegades es diu que no tenim consciència de
defensar les institucions–. Fins i tot intentà donar una legitimitat revolucionària, i quan hi
hagué el Decret de Col·lectivitzacions del 24 d’octubre del 1936 qui ho beneí fou la
Generalitat. La Generalitat, malgrat que no tenia capacitat d’actuació, es convertí en
l’entitat que legitimava la revolució, amb voluntat de reconduir-la. Aquest govern acabà
perquè amb el decret de col·lectivitzacions hi havia una voluntat de dur-los a terme per part
de grups  que creien que s’havia d’aprofundir la intensitat de la revolució; això volia dir
col·lectivitzacions de terres i sectors agraris, industrials, –sense incloure aquí les de gue-
rra–, serveis i tot el conjunt de mesures crearia moltes tensions. La creació d’una indústria
de guerra va ser una qüestió prioritària que la Generalitat es plantejà des del començament
de la guerra, quan a l’agost de 1936 creà el Comissariat d’Indústries de Guerra, fet que la
historiografia espanyola acostuma a passar per alt. Curiosament, en canvi, el govern de la
República no va fer res per traslladar la fàbrica d’armes lleugeres que tenia a Toledo a fi
d’evitar que passés a mans feixistes –que després hem reconegut i acceptat que més que
feixistes eren dictatorials o franquistes–. És a dir, que tota la creació d’una indústria de
guerra va ser una línia d’actuació  de la Generalitat, i això curiosament és poc reconegut
pels especialistes; perquè, és clar, si vas a buscar on es fabricaven  aquestes armes, has
d’anar  a Rubí, Sabadell, Terrassa, Caldes de Montbui o a Vilanova i la Geltrú, Badalona,
etc, i la documentació que trobes és en català i això no surt als llibres. Es trist però és així,
molts llibres fets ho són a partir d’altres llibres, amb poca  recerca, amb poca investigació.
El govern acabà, doncs, per enfrontaments com els que es produïren a  la Fatarella –els
recomano que vagin al poble de La Fatarella i busquin els burgesos que hi havia segons
aquella propaganda que deia, los burgueses de la Fatarella se han rebelado, o que busquin
els que hi ha ara, en aquesta comarca que continua essent la de renda per càpita més
baixa de Catalunya; imaginint-se-la fa 70 anys.
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Hi hagué també enfrontaments entre pagesos a Garcia, enfrontaments directes a Cervià
de les Garrigues,  Cadaqués, Pallejà, Tortosa, etc, o a Bellver de Cerdanya on hi hagué un
combat d’enfrontament a la reraguarda del país que durà tot un dia.

Tot això és el preàmbul  de la tensió més gran de totes, que foren els Fets de Maig de
Barcelona de 1937, la  guerra dins la guerra. Entre d’altres accions hi hagué l’assassinat
d’un dirigent del PSUC a la cantonada de Diputació/Pau Claris  quan anava a prendre
possessió del seu càrrec a la Conselleria de Treball. Per la distribució de les conselleries
podem saber que les comunicacions estaven en mans de la CNT-FAI, i que tenia, per tant,
el control de la Telefònica. En una acció possiblement exagerada, tot i que les
comunicacions no podien estar, com dèien que estaven, mediatitzades, els guàrdies
d’assalt van ocupar la Telefònica i es va muntar  un sidral. Tornà a aparèixer el buit de
poder. Hi hagué 1.000 baixes, entre les quals hi hagué unes 286 persones que van ser
mortes,  i tornaren a aparèixer els incontrolats. Bé, això dels incontrolats és  un eufemisme,
a excepció de Barcelona –on hi havia grups de gent amb individus mig delinqüents que
les pròpies forces revolucionàries, en alguns casos presos en acte flagrant, van afusellar-
tothom sabia arreu de Catalunya qui eren els suposats incontrolats. Una vegada en
Xavier Bru de Sala em va suggerir des de  les pàgines de La Vanguardia que jo podria fer
la llista dels assassins. I, efectivament, encara avui és factible fer-la, però  s’imaginen el
que això implicaria?

El nou govern que s’havia format el 16 d’abril  havia durat, doncs, 18 dies. I el que sorgí

a partir dels Fets de Maig  duraria un mes. En dos mesos  van tenir doncs, tres governs.

Vol dir que les coses no anaven bé. El govern del 5 de maig  fou un govern que es formà
en funció dels Fets de Maig. S’ha de dir que la  Generalitat, dins les possibilitats que
tenia, va tenir una actitud força digna respecte al POUM, malgrat la influència que tenien
en la política els afers militars i les directrius militars soviètiques, pel pes de l’ajut
fonamental soviètic, el principal, que a vegades imposaven amb actituds fins i tot criminals,
que denunciaven els propis comunistes. El cert és que el resultat va ser la persecució
política del POUM, que fou posat fora de la llei, i l’assassinat d’Andreu Nin. No podem
oblidar  però  que qui seria el  més perjudicat en l’aspecte de la força política pels Fets
de Maig va ser la CNT-FAI. A partir d’aquí, des del juny de 1937, quan es produí l’acord
definitiu,  fins al final de la guerra, ja sense la CNT-FAI, hi hagué un sol govern. Va ser un
govern que tindria moltes, moltíssimes dificultats amb el govern de la República; i això
s’ha silenciat. Mai s’ha explicat la raó per la qual el govern de la República es traslladà
de València a Barcelona. I quan primer es va traslladar de Madrid a València, a molts
llocs de control i barricades no entenien que les autoritats marxessin, o més clar, fugissin.
Això no te res a veure amb el mite i la realitat de la defensa de Madrid. De fet, el mite del
Madrid resistent l’ha desfet en un llibre l’historiador especialista en la guerra a Madrid,
en Cervera. Va ser gent de Madrid qui defensà la capital de l’Estat, però també de la
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columna Macià-Companys i gent d’arreu de l’Espanya republicana i l’Exèrcit i les Brigades
Internacionals. La majoria del poble de Madrid estava, com és lògic, a l’expectativa.

Poden veure, doncs, com la Generalitat intervingué a  molts nivells, a nivell social, polític
i cultural, molt condicionada, això sí, pel curs de la Guerra Civil, però foren intervencions
que marcaren un horitzó. Parlaré d’uns quants ítems. Un d’important, com ja hem
comentat, va ser el de l’escolarització: es passà d’una escolarització el 1936 de 50.000
a 111.000 nens escolaritzats al 1937-1938 –que consti que 20.000 ja no van poder anar
a les classes perquè no hi havia mestres–.

Un altre aspecte que s’ha de tenir en compte és que la Generalitat s’hagué d’enfrontar
a una arma nova, als bombardeigs també sobre la població civil. En la Guerra Civil el
concepte de  reraguarda desaparegué. A les guerres ara, com saben, hi ha més morts a
la reraguarda que al front, i això començà durant la Guerra Civil. La Generalitat s’hagué
d’inventar tota sola com fer-hi front. Fa unes setmanes ho vaig explicar al País Basc
parlant de  Guernica, la qual, indiscutiblement va ser bombardejada de manera brutal un
dia, i s’ha calculat que els morts van ser al voltant d’uns 260 –segons indica el propi
Museu de la Pau de Guernica–; i és evident que van anar a destruir la ciutat, el símbol
basc. Però els  bombardeigs massius, indiscriminats, de centenars d’ells, els bombardeigs
més terribles per la potència de foc de la Guerra Civil van tenir lloc aquí. Barcelona va ser
bombardejada 187 vegades. Tarragona ho va ser  163.

A la Guerra Civil espanyola és quan aparegué el concepte absolut de guerra total, i la
població no ho entenia, i tampoc ho entenien els propis membres de la Generalitat, que
feien queixes molt sentides. No entenien que es bombardegés població civil. No entenien
que estava apareixent una nova tècnica militar, la guerra total. Actuà bé la Generalitat en
aquest aspecte? Déu n’hi do. Obrí les boques del metro a tothora, donà instruccions
perquè la gent baixés al nivell del terra quan hi hagués bombardeigs, que tothom es
posés un bastonet a la boca, autoritzà que la gent pogués participar, sota certa supervisió
militar, en la construcció de refugis, com ha mostrat Judith Pujadó, i féu tota una política
de construcció de llocs on hom pogués protegir-se de la capacitat mortífera destructora
de les bombes caigudes del cel, amb la salvetat que mai va tenir els diners suficients per
fer-los, perquè el Govern central mai no els en donà, per la raó que fos, en forma
suficient.Tema, ara per ara, encara poc estudiat.

Un altre èxit de la Generalitat, tenint en compte les necessitats que hi havia, és que
aconseguí comprometre l’intel·lectualitat en la defensa de la cultura catalana. I no era
fàcil. Alguns, compromesos amb la democràcia i el catalanisme, foren assassinats al
començament de la guerra. Aconseguí que la majoria de les persones del món de la
cultura, malgrat els errors evidents que es van cometre, comprenguessin l’espanyolisme
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visceral d’arrel genocida que seria i va ser el franquisme, entenguessin que el nacionalisme
espanyol violent que era el franquisme, tenia entre els seus objectius el genocidi de la
cultura catalana. Amb escriptors de la UGT comunista, amb la figura de Joan Oliver, molt
intervencionista –ho diu ell mateix–, i de la CNT amb la d’Anna Murià i el Manuel Cruells,
repeteixo,  Déu n’hi do el que feren quant a projecció de la cultura catalana al món!

Possibles errors que es van cometre en aquest tema? Alguns, Dalí, per exemple, va
demanar participar al Pavelló de París, i li digueren que no; i com un nen petit capritxós
en no ser acceptat per uns, és sabut que ja s’havia passat als rebels franquistes. Però ja
havia pintat un quadre, un dels més lacerants sobre  la guerra, aquell en què  apareixen
dos personatges que s’estan menjant l’un a l’altre.

Respecte als  refugiats podríem dir molt. No estaria malament que ens fessin una
reparació moral veritable per l’assassinat del president Lluís Companys –és que fins i tot
per més INRI sembla ser una caricatura perfecta: segrestat pels nazis, entregat a la
policia espanyola, torturat a Madrid a la Puerta del Sol, al cor de la ciutat, on ara hi ha la
seu de la Comunitat Autònoma de Madrid, per ser finalment afusellat sense cap garantia
processal al castell de Montjuïc de Barcelona. A Catalunya, com ha demostrat Joan
Serrallonga (3) hi hagué al voltant d’uns 850.000 refugiats, i, les gràcies per tot el que es
va fer, no ens les ha donat mai ningú, només els bascos, ells sí. Déu n’hi do el que  va fer
la Generalitat!

I, finalment, per a mi, el més dolorós sobre els temes que he treballat de la guerra, el
territori de la Batalla de l’Ebre. I per això un grup de persones impulsem junts les
administracions locals del territori i el COMEBE (Consorci Memorial Espais Batalla de
l’Ebre), amb l’ajut de tots els governs de la Generalitat de 2001 ençà, per enterrar els
ossos i les despulles que encara surten quan plou, o hi ha moviments de terra o els que
troben els pagesos treballant la terra. Per donar-los una digna sepultura, per honrar
mínimanent tots aquells que van donar la seva vida per Catalunya. Perquè fins ara hem
parlat de gairebé tothom, de revolucionaris, de contrarrevolucionaris, però els pobres
nois, que ara diríem que són nens de la guerra perquè alguns no tenien ni divuit anys,
que van anar a la Batalla de l’Ebre i  van deixar la pell allà,  encara ara no a tots els hem
donat una digna sepultura.

Per cert, aquí he de fer esment, que suposo tots entendran per ser humanament lògic i
comprensible, de pare, a la Queralt, Queralt Solé, la meva filla qui ha fet l’estudi exhaustiu
sobre els fosses com a tesi doctoral, obra recentment publicada.(4)

Aquesta mobilització de quintes, de lleves, l’aconseguí fer la Generalitat sobre i
exclusivament el territori de Catalunya que no havia caigut en mans franquistes.
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Curiosament, en un moment que Franco té un terç d’unitat militar formada per catalans,
el Terç de Nostra Senyora de Montserrat, ens trobem que el govern de la República s’ha
carregat, ha dissolt per decret el poc que quedava del que s’anomenà Exèrcit de Catalunya.

I Negrin, el Cap del Govern republicà, havia anul·lat, desfet, les unitats catalanes. Tema
dolorós per tot el que significa aquest tribut de sang que feia el país amb el lliurament de
la vida de milers de joves, que fou correspost amb una desconfiança absoluta per part
del govern de la República. Entre les afrentes més gran que ens feren, fou el moment de
l’exili definitiu, quan els presidents català i basc es preparaven per marxar del país, el
president de la República, Manuel Azaña, amb el del govern, Negrin, –guiats sempre per
Jaume Vinyes, veí de la Vajol a l’Alt Empordà–, no van volen anar i sortir plegats amb ells
perque pensaren que els  li baixaria la jerarquia, i sortiren abans per la frontera camí de
l’Estat francès. L’Espanya centralista i insolidària de sempre fins i tot en aquells moments!

I potser  el més greu de tot, els pocs diners que hi ha havia  del tresor de la Generalitat
hagué de ser lliurat sota “manu militari” al Castell de Sant Ferran de Figueres, el 2 i 3 de
febrer, com demostra Francesc Vilanova, se n’apropià la República en exclusiva (5), ella
seria l’única que podria fer i desfer a l’exili. Vol dir que tota aquesta munió de catalans
que viurien l’èxode de tot un poble, no tindrien res econòmic a les seves mans per a
defensar-se com a comunitat nacional específica. També és a Catalunya, igualment
dirigit per mi, que gràcies a la iniciativa privada  s’ha fet recerca i divulgació sobre un
tema que s’havia passat massa per damunt. Em refereixo a l’exili de 1939. (6)

Com poden veure, la Generalitat durant la Guerra Civil és veritat que va tenir errors, però
hi ha una cosa importantíssima que aconseguí: fou que  la majoria de la gent tingués la
consciència que si bé s’havia pogut perdre per la força de les armes l’esperit de Catalunya,
malgrat les dificultats de l’exili, romandria. I aquest capteniment va ser des del
començament fins al final el punt central d’actuació.

I per últim faré esment al tema de la memòria històrica. El concepte de Memòria Històrica
és indiscutible que ha agafat un sentit per si mateix. És usat a tort i a dret, sembla que
tothom sàpiga el que vol dir, això és, no oblit del passat, no amagar res de l’ocorregut
ahir. I en certa forma és així. L’oblit que, encara que això pugui semblar paradoxal, forma
part de la memòria humana, ara però ja no és acceptat quan es refereix a elements
col·lectius del passat.

En resum, és l’èxit massiu arreu del món d’un concepte recent, de pocs anys de vida, i pel
que sembla, d’ara endavant inevitable per part dels historiadors per explicar el fets del
passat i interpretar-los.
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A l’Estat espanyol el tema ha vingut en tractar el tema de la Transició de la Dictadura a la
Democràcia a la segona dècada del 70 del segle XX; uns han dit que era un pacte de
silenci sobre el passat immediat a l’època dels fets, altres han afirmat que era l’oblit de
la memòria, i els de més enllà, més contundents, ho han denunciat com l’assassinat de
la memòria. Un interessat silenci per esborrar tota mena de llum dels anys 30 ençà.

La raó, al meu entendre, està en afirmar que per debilitat mútua, de franquistes i anti-
franquistes, hom va acceptar que aleshores era millor oblidar-se del passat. Operació
que possibilitava obviar actituds, comportaments i responsabilitats d’uns i altres.

La memòria històrica s’enriqueix amb un ventall calidoscòpic d’aportacions individuals,
totes juntes són una eina excel·lent que ajuda l’historiador i la societat per saber més
del passat. De forma individual és més lleugera, imprecisa i susceptible de ser poc útil i
veraç, com mostres recents de falsedats notòries han demostrat. Sí que tenen un gran
efecte, no permeten la banalització del mal.

La memòria històrica mereix més planes de discussió, més espais de controvèrsia, més
reflexió. Fins ara ha aconseguit exigir i demanar el restabliment de la memòria total, no
acceptar la idea de desgreuge parcial. La memòria és plural. Aquesta innegable pluralitat,
que només es pot negar des del sectarisme dogmàtic i excloent, significa que hi haurà
pluralitat de vivències. No ens ha d’estranyar doncs, el gran pes que la memòria històrica
ha adquirit en aquests darrers anys.

Cal tenir, seguir, fer, una “Política de la Memòria”, per tots i tothom, però res de fer un
“Institut de la memòria”, un nucli dur de pensament que analitzi els fets del passat amb
els paràmetres polítics de l’avui. Això no seria fer història, sinó endegar de nou un procés
que, ara a l’inrevés, en no haver-hi pluralitat de memòries faria com el franquisme, una
història oficial. Els fets en història són uns, la interpretació és lliure i múltiple. Com les
vivències, com les memòries.
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ATENCIÓ ODONTOLÒGICA A LES BRIGADES INTERNACIONALS

MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.
COSTA i NAUDÓ, Marta

RESUM: Aproximació a l’estudi del servei dental de la XV Brigada Internacional, la tasca
dels Drs. Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary Michlin Stadt i del Dr. Jack
B. Klein al front, en un “autochir” dental.

Paraules clau: autochir, Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary Michlin Stadt, Jack B. Klein, Brigades

Internacionals.

RESUMEN: Aproximación al estudio del servicio dental de la XV Brigada Internacional y a
la labor llevada a cabo por los Drs. Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary
Michlin Stadt i del Dr. Jack B. Klein en el frente, en un “autochir” dental.

Palabras clave: autochir, Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner, Zachary Michlin Stadt, Jack B. Klein, Brigadas

Internacionales.

*

DENTISTES A LES BRIGADES INTERNACIONALS EN LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Les dents no solen ocasionar problemes en una caserna, perquè el metge del batalló resol
la majoria de les afeccions dentals amb un medicament analgèsic i, quan el problema és
més important i es fa necessària l’extracció d’una peça dental, s’envia el malalt a l’Hospital.

Aquest procediment no va servir per als voluntaris de les Brigades Internacionals de la
zona republicana.

A l’Hospital de reraguarda de Benicàssim (Castelló), durant els seus vuit mesos de vida,
hi va col·laborar el Dr. Josep Segòvia. El Servei d’Odontologia de l’Hospital Base d’Albacete
anà a càrrec de la Dra. Rachel Davaux, una francesa que, per raons que desconeixem, al
cap de pocs mesos va tornar al seu país.
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Mentre que el Servei Sanitari dels voluntaris de llengua anglesa1 , XV Brigada, va estar en
mans de quatre dentistes: Jack B. Klein, Arnold Bennett Donowa, John Jacob Posner2  i
Zachary Michlin Stadt.  Fins l’abril de 1938, aquest servei es va instal·lar als centres
hospitalaris de la XV Brigada: primer al Romeral (Toledo), després a Tarancón (Conca)  i
finalment a Villa Paz (Conca), aquesta última una residència d’estiueig destinada a la
reina regent Maria Cristina de Borbó. Després, quan tots els voluntaris internacionals
van passar a Catalunya, els centres més importants des del punt de vista odontològic van
ser els Hospitals Militars de les Brigades Internacionals de Vic i de Mataró.

BREU NOTÍCIA SOBRE ELS DRS. POSNER, DONOWA I STADT, DENTISTES AMB ELS
QUALS VA COL·LABORAR EL DR. KLEIN

El Dr. John Jacob Posner era una celebritat en el món de l’odontologia. Va néixer el 1888
i tenia 49 anys quan va arribar a Espanya. S’havia llicenciat en Dret i el 1914 s’havia
graduat en cirurgia dental al College of Dentistry de la Universitat de New York. Va ser un
dels codirectors del Saint Luke Hospital i cirurgià assessor de l’Hospital de New York.
Havia publicat molts estudis  sobre l’anestèsia en odontologia i havia inventat una xeringa
per practicar l’anestèsia bucal de les peces dentals. Coneixia Espanya, perquè l’any
1930 havia estat invitat pel comte Aguilar, dentista d’Alfons XIII, a donar una conferència
a l’Escola d’Odontologia de Madrid. El 1936, el mateix any que va començar la Guerra
Civil espanyola, va ser distingit amb el títol de membre del Col·legi Internacional de
Dentistes.

Un de nosaltres que va treballar com a cap de l’equip quirúrgic de les B. I. opina que
personalitats de la categoria de Posner no acaben d’adaptar-se en un exèrcit en
guerra. El Dr. Posner no era prou jove i tenia massa categoria científica, de manera
que davant d’una petita contrarietat amenaçava amb abandonar Espanya. Però, per si
tot això fos poc, va exigir que els espanyols mengessin en taules diferents a la dels
nord-americans. Les infermeres podien entendre que el Dr. Posner volgués que els
oficials no compartissin la taula amb els soldats, però no que els metges espanyols
mengessin separats dels nord-americans. Així, la infermera Frances Patai, pensava
que aquesta absurda separació era contrària a l’esperit comunista propi de les
Brigades Internacionals.

Alguns dels components de l’equip americà van pronosticar que el Dr. Posner marxaria
aviat d’Espanya. El resultat va ser que al cap de 6 mesos el Dr. Posner va tornar al seu
país. Però, quan li preguntaven perquè havia acceptat aquella missió, responia que ell
estava convençut de la necessitat en aquella guerra d’un cirurgià especialitzat en lesions
maxil·lofacials, de manera que va tancar el seu consultori amb l’objectiu de col·laborar-
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hi. Efectivament, Posner, més que un dentista, era un especialista en cirurgia
maxil·lofacial, tècnica que pocs dominaven.

El Dr. Arnold Bennet Donowa (1895-1962) era un caribeny de color. Va néixer a Trinitat i
es va educar a Port of Spain. Aviat va emigrar als Estats Units, on es va graduar a l’Escola
Dental de la Universitat de Howard,  Washington D.C. Després va exercir d’odontòleg a
Toronto i a la Fosythe Clínic de Boston fins que va retornar  a  New York.  Durant la invasió
d’Etiòpia (1935-36) per part dels italians es va encarregar d’enviar provisions i material
mèdic a través de United Aid for Etiòpia. Per tant era ja una persona compromesa amb
l’ajuda humanitària quan va arribar a Espanya el desembre de 1937, va treballar a Villa
Paz (Conca) i el 1938 va retornar als Estats Units.

El Dr. Zachary Michlin Stadt era natural de Brooklyn (Nova York). Va estudiar medicina i
odontologia a la Universitat de Harvard, on es va graduar l’any 1934. Desconeixem la
data de la seva arribada a Espanya, però ens consta que va exercir d’odontòleg a l’equip
americà núm. 2 durant sis mesos i també que va abandonar el nostre país abans que
s’acabés la guerra, perquè no estava d’acord amb l’orientació comunista que hi havia
als serveis mèdics. En tornar als Estats Units, va exercir a Carolina del Nord i més tard es
va retirar a Califòrnia, on va morir.

El Dr. Jack B. Klein va embarcar el 17 de març de 1937 al port de Nova York a bord del
vaixell Normandie. L’expedició estava formada per dos metges, vuit infermeres i tres
xofers d’ambulància.  El grup va arribar a Villa Paz el 14 d’abril de 1937. Llavors el Dr.
Klein fou assignat a la tercera unitat mèdica americana,  que estava formada per:

Metges Dr. Donald Pitts cirurgià en cap
Dr. Jack B. Klein dentista

Infermers/res Grace Berkowitz
Harold Flett
Salaria Kee
Ruth Kipniss
Leonora Temple

Altres Jaime de Guzmán i Álvarez de Toledo ajudant i intèrpret
Martha Mitchel ajudant dental
Morris Kornblum tècnic de laboratori
Evelyn Rahman xofer

Font: Elaboració pròpia
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En arribar a Espanya, el Dr. Klein primer es va incorporar als hospitals americans. Després
va marxar cap el front. Va ser idea del Dr. Barsky enviar el Dr. Klein amb un gabinet dental
instal·lat en un vehicle. Llavors es va adaptar  una ambulància anglesa, perquè tenia el
sostre més alt que les altres, i es va  proveir del següent material: una cadira dental
subjectada al terra de l’ambulància, un lavabo amb el seu dipòsit d’aigua, una broca
accionada per un pedal i una bona làmpada.

Les tasques que tenien lloc en aquell auto-chir eren les següents: avulsió de peces
dentals considerades insalvables, restauració de les cavitats amb càries prèvia profilaxis
de les seves parets amb la broca a pedal, tota mena d’actuacions com neteja de la
tosca, tractament de gingivitis, de flegmons, etc.

El procediment era el següent. Primer s’avisava a la unitat que l’endemà arribaria l’equip
dental. Llavors,  el Dr. Klein,  el seu ajudant George Waters3  – un negre baixet d’Oakland
(San Francisco) de 20 anys que aparentava tenir-ne tan sols 17- i el conductor de
l’ambulància4,  arribaven a la unitat. Obrien les portes posteriors, posaven una escala
portàtil per facilitar-hi l’accés i d’un en un eren tractats tots aquells que patien algun
problema dental.

Primerament, el Dr. Klein va atendre les unitats situades prop de l’Hospital Villa Paz i
després va marxar cap a Pozoblanco, on el Dr. Barsky havia muntat un gran hospital.

Ben aviat la fama del Dr. Jack B. Klein va arribar a bona part de l’exèrcit republicà. Alguns
opinaven que era cordial amb els pacients i que donava una sensació de seguretat
comparable al servei de correus americà.

La seva feina itinerant va suposar un recorregut d’uns 18.000 km. En aquests mesos va
atendre uns 3.000 pacients: soldats de la XV Brigada, altres forces i també un bon
nombre de civils que mai havien somniat rebre les atencions d’un odontòleg. Des del
Jarama a Extremadura, passant per Brunete i el front de Saragossa fins a l’Hospital
Militar de les Brigades Internacionals a Vic.

Klein recorda: “Hi vivíem i hi estàvem prou confortables. Quan (es girava) massa fred o quan
anàvem a un lloc on ens quedàvem per uns quants dies ens instal·làvem en una casa”5 .

Va haver de superar un munt de dificultats: des de la reticència d’aquells que no creien
que els anestesiaria amb una injecció i tornaven després d’haver glopejat anís, fins a
circumstàncies molt més quotidianes com la presència de mosques que no van parar
d’amoïnar fins que la temperatura i les pluges de la tardor les van fer desaparèixer. Es va
haver d’acostumar a treballar en públic. Sovint utilitzava un petit truc amb aquells pacients
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que esperaven el seu torn atemorits: els feia contemplar com feia una extracció sense
cap mena de dolor i, d’aquesta manera, es convencien que els queixals s’arrencaven
sense fer mal.

Fredericka Martin portava un diari quan era a Espanya. L’any 1937 s’hi troba una al·lusió
al Dr. Klein: “4 mesos-2.000 casos. Dr. Klein i George Waters”.6

Fredericka va ser la principal infermera del grup americà. Nascuda a Nova York l’any 1905,
havia estat casada amb l’anglès Alexander Cohen. Fredericka es va graduar en infermeria
a la Nursing School of Christ Hospital de la ciutat de Nova Jersey i havia treballat de
supervisora a diversos hospitals de Nova York com el Bellevue, el Fordham i el Lying Hospital.
Des del primer moment, va estar al costat del Dr. Barksky i fou la cap de les infermeres
americanes. Després de col·laborar intensament en els serveis sanitaris americans durant
la Guerra Civil espanyola, va retornar als Estats Units. Però poc temps després va ser una
víctima més de la persecució que el senador McCarthy va endegar contra la gent sospitosa
de comunisme. Es va exiliar a Cuernavaca (Mèxic), on va morir l’any 1979.

Fredericka va intentar recollir la màxima informació sobre l’ajuda mèdica nord-americana
per mitjà d’entrevistes que gravava en una cinta magnetofònica o a través de
correspondència escrita. L’any 1970 preparava una campanya de conferències. Volia
donar a conèixer la important tasca que van portar a terme els serveis sanitaris americans
durant la Guerra civil espanyola

Es va dirigir al Dr. Klein queixant-se de la seva passivitat en enriquir-la amb detalls del
seu treball. Li recordava que, a Espanya, Klein havia estat molt amable amb ella, a
l’inrevés que el Drs. Posner i Stadt. També es queixava del Dr. Donowa, que havia estat
presoner de la seva timidesa, atès que opinava que no havia sabut sostreure’s al color
de la seva pell.

Entre la documentació de la Fredericka Martin hi ha una carta de Thomas Bailey, un antic
combatent de la XV Brigada, que des del Canadà li diu: “Recordo el Dr. Klein amb el seu
assistent negre, en George Waters, quan em va tapar una dent. L’assistent del Dr. Klein
accionava un pedal que feia funcionar la mola mentre un grup de nens reunits al voltant
de l’ambulància anaven dient “diente malo”. Van fer una bona feina amb la meva dent
i em va durar bastants anys. Li vaig agafar apreci al Dr. Klein. Era fàcil7 .

Professionalment, Klein havia estat educat en la prevenció, de manera que la seva tasca
era trobar i reparar aquelles dents que podien donar problemes. En les càries, després
de netejar-les, si la base dental era sana, intentava reparar la peça amb ciment o
amalgama de plata. Tot i això, va treure unes 5.000 peces que va ser impossible salvar.
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Klein explica de la seva feina: “Ser dentista és estar sol i anar sol la major part del temps.
Les característiques especials de la meva missió (fins que vaig anar a Vic l’abril de 1938)
era que em traslladaven constantment. Poques vegades passava més de dos dies a
cada lloc. Per tant no hi havia temps per desenvolupar la vida en comú que existia en els
punts ja establerts”8 .

El Dr. Klein era un home dotat de sentit crític i aviat es va adonar que l’esperit
d’independència dels serveis mèdics americans respecte al comandament espanyol era
un fet.

Ell explica que portava a la màniga un braçal, vermell, blanc i blau, que identificava el
Gabinet Mèdic Americà. En una ocasió, un alt comandament li va demanar el seu significat,
Klein li ho va explicar, en acabat el seu superior li ordenà que se’l tragués, però Klein s’hi
negà dient que era un símbol de solidaritat.

Més tard, Dr. Klein va descobrir la realitat: “Realment hi havia mala distribució als
hospitals. Em vaig trobar en situacions on només hi havia un termòmetre en una sala, un
don pedro i una manca absoluta d’instrumental normal i corrent. Una vegada vaig entrar
en un hospital al nord, buscava aigua calenta pels peus, feia molt fred, tenia els peus
inflats de la glaçada. En entrar a l’hospital vaig sentir crits d’agonia, i seguint els crits vaig
arribar a un quiròfan obert, on un cirurgià treballava en una ferida oberta a l’espatlla.
Tenia quatre ajudants que aguantaven el pacient i em van explicar que operaven sense
anestèsia, fins que els crits es van convertir en gemecs i potser es va desmaiar o va entrar
en xoc. Quan em trobava en moments com aquest la memòria revivia el magatzem replet
de provisions a Villa Paz. Esperava, confiava que les coses ja havien estat repartides
d’una manera justa. Però sempre estava desconcertat i no poc enfadat”.9

Després el Dr. Klein va ser enviat a l’Hospital Militar de les Brigades Internacionals de
Vic.
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NOTES

1. Volem fer referència a la XV Brigada formada per anglesos i nord-americans

2. El Dr. Posner va arribar a Espanya el 27 d’abril de 1937 i formava part de la segona expedició de personal sanitari

nord-americà,  organitzada  per mitjà de l’American Bureau to Aid Democracy Spanish.

3. Klein explica que George Waters va ser  un heroi de la II Guerra Mundial. El seu destructor o vaixell va ser enfonsat

pels japonesos, al cap de moltes hores el van recollir i després el van enviar a casa.

4. El conductor era Dick Smith, un anglès que havia portat l’ambulància des d’Anglaterra a través de França fins

Espanya.

5. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 9. Folder 37

6. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 9. Folder 38

7. ALBA. Fredericka Martin Papers, Box 18. Folder 2

8. Ibid.

9. Ibid.
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EL DR. JACK B. KLEIN, UN DENTISTA NORDAMERICÀ
A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

COSTA i NAUDÓ, Marta
MASSONS i ESPLUGAS, Josep M.

RESUM: Petita biografia del Dr. Jack B. Klein, dentista nord-americà membre del Serveis
Sanitaris de les Brigades Internacionals, i de la tasca professional que va portar a terme
a l’Hospital Militar de les Brigades Internacionals de Vic.

Paraules clau: Jack. B. Klein, Josephine Liebert, Brigades Internacionals, Hospital Militar de les Brigades Internacionals

de Vic.

RESUMEN: Aproximación biográfica al Dr. Jack B. Klein, dentista norteamericano miembro
de los servicios sanitarios de las Brigadas Internacionales, y de su actuación profesional
en el Hospital Militar de las Brigadas Internacionales de Vic.

Palabras clave: Jack. B. Klein, Josephine Liebert, Brigadas Internacionales, Hospital Militar de las Brigadas

Internacionales de Vic.

*

Jack Byron Klein, d’origen jueu1 , era fill de Salomon i Anna, havia nascut a Rússia2  el 22 de
novembre de 1903. Va fer els seus estudis primaris i secundaris a Brooklyn, Nova York.
Aquests últims a la Comercial High Schoool (Brooklyn), que més tard va passar a anomenar-
se  Alexander Hamilton High School. Els cursos de propedèutica al Col·legi de West Virgínia,
entre 1923-1925. Els estudis d’odontologia a la Universitat de Pennsylvania, a l’Institut
dental Evans3  i, ja graduat, va treballar com a metge internista a l’Hospital Greenpoint.

Tot i el mal moment econòmic per instal·lar-se professionalment, Jack B. Klein ho va
intentar, sense gaire èxit, i per aquest motiu va haver d’exercir com a ajudant d’altres
dentistes.  Així, entre 1930 i 1932, va treballar al consultori del Dr. Josep Mitchell, a Nova
York, però una vegada més va haver de deixar la feina.

Klein explica com anaren aquests anys amb el Dr. Mitchell: “Sota la seva tutela, vaig ser

guiat per la disciplina de diversos procediments de cirurgia dental de la pràctica privada.
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Crec que aquí es van cristal·litzar les meves actituds envers l’amor per l’excel·lència.

Quan vaig deixar el consultori l’any 1932, vaig fer-ho perquè l’economia havia caigut tant

que la meva consciència no em permetia acceptar el petit salari que rebia”4 .

Recordem que aquells anys van ser, per als nord-americans, els de la Gran Depressió.
Llavors va obrir i tancar diversos consultoris. Tot va fracassar, fins que va instal·lar un
despatx al pis del seu pare a Brooklyn (Nova York), on va exercir de dentista durant tres
anys fins que va marxar cap a Espanya. Fou a Brooklyn on va començar a freqüentar
tertúlies de joves que es reunien per parlar de temes polítics.  De mica en mica el
marxisme es va convertir en el seu principal focus d’interès, i Espanya en tema central de
conversa. De manera que l’ambient i les circumstàncies professionals van afavorir que
Jack B. Klein decidís col·laborar a favor de la República: “Emocionalment sentia un fort

odi pel feixisme i una càlida simpatia, no del tot pronunciada, això va venir més tard,

envers Espanya i la seva República”5 .

EL DR. JACK B. KLEIN A VIC

Abans que l’exèrcit rebel tallés en dos el territori dominat per la República, arribant a
Vinaròs, totes les forces de les Brigades Internacionals van ser evacuades a Catalunya.
Així, des de l’abril de 1938, els serveis sanitaris es van distribuir en diferents hospitals
que es van crear a diferents poblacions catalanes com Mataró6 , Santa Coloma de Farners,
Les Planes, S’Agaró, Moià, Vic, etc.

El Dr. Klein fou destinat a Vic, a l’hospital que dirigiria primer el Dr. Leo Eloesser i després
el Dr. Wilhem Glaser7 .  Hi va arribar el 15 d’abril de 1938 i va exercir com a metge dentista
fins que va ser evacuat als Estats Units. Li van encomanar una sala amb dotze pacients,
tots amb lesions maxil·lars. Va fer el que bonament va poder, atès que havia rebut una
formació de dentista i no de cirurgià maxil·lofacial, i cal afegir que l’equipament de Villa
Paz es va perdre.

Klein recorda: “Tenia molt poca ajuda. Hi va haver una o dues infermeres un dia o dos

quan vaig arribar, però les necessitaven a la sala de tifus. Una epidèmia de 80 casos es

va declarar gairebé de seguida que vaig arribar a Vic. Varem perdre 10 malalts. L’aigua

estava contaminada i els altres no ens allunyavem gairebé del wàter a causa de contínues

diarrees”8 .

Després va arribar el Dr. Ernst Cohen,  cirurgià maxil·lofacial que prèviament havia estat
destinat a Múrcia. Sobre el treball del Dr. Klein a Vic disposem d’unes notes
autobiogràfiques on figuren els registres dels pacients que va atendre a l’Hospital de les
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Brigades Internacionals de Vic. Es tracta d’anotacions de simples procediments
odontològics, però no hi figura cap cas de pacient ferit a la cara o a la mandíbula que ens
consta que, en principi, van estar al seu càrrec. El primer registre és del dia 13 de maig i
el darrer del 2 de setembre de 1938.

A les notes hi figura el nom i el cognom dels pacients, la data en què els va atendre i la
seva intervenció com a odontòleg. Els pacients són brigadistes hospitalitzats, personal
sanitari, de serveis, fins i tot hi trobem un grup de refugiats que van ser assistits en règim
d’ambulatori.

Klein va treballar sense interrupció durant els tres mesos i mig que va exercir de dentista
a Vic.  Cada dia va atendre els seus pacients, el ritme es va anar intensificant, de manera
que en més d’una ocasió va atendre en una sola jornada 18 persones.

Reproduïm les dades dels pacients atesos a partir de les seves anotacions.

Pacients Extraccions Profilaxis Amalgama Prep. Syntètic

56 21 7 6 16 7

126 50 9 18 40 5

194 109 11 23 42 8

241 123

   Total 617 303 27 47 96 20

Font: elaboració pròpia
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El Dr. Klein  va utilitzar el sistema Zsigmondy/ Palmer per anotar la tasca que va realitzar
en els seus pacients. Es tracta d’un sistema taquigràfic ràpid per escriure dades del qual
l’any 1947 l’American Dental Association va recomanar-ne l’ús als odontòlegs. De manera
que Jack B. Klein s’hi va avançar en recollir, per mitjà d’aquest sistema, les seves
intervencions dentals durant la seva estada a Vic.

     El sistema Zsigmondy/ Palmer consisteix a dividir la cavitat oral en quatre quadrants
mitjançant una línia imaginària que passa a nivell del pla oclusal, i una altra a nivell de la
línia mitja, s’enumeren les dents del número 1 al 8 des de la incisiva central a la tercer
molar. Utilitzant els següents símbols (++ ++)  que serveixen per indicar la posició de la
peça dental respectivament en maxil·lar superior i inferior.  Aquests símbols, i altres que
reproduïm a continuació, ens indiquen quina és exactament la lesió dental, com va ser
tractada o reconstruïda l’anatomia afectada.

Klein utilitza les següents símbols:

- X=  extraccions

- IX= per indicar que es tracta d’una sola extracció

- Prophy= per indicar l’exploració i la neteja de les peces dentals

- Prep=  per fer constar el tractament i neteja d’una càries

- Amalgama-Ag=  quan fa una obturació amb plata o altres metalls.

- Synt= quan es restaura amb substàncies sintètiques

- Ciment-ag: per indicar quan en un tamponament s’utilitza ciment i plata  en funció de la profunditat de la càries.

S’observa que generalment utilitza sintètic en les peces incisives i amalgama de plata en les molars i sempre intenta

mantenir les dents.

Font: ALBA, Fredericka Martin Papers
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El Dr. Klein va conèixer a l’Hospital de les Brigades Internacionals de Vic Josephine
Liebert, nascuda a Berlín, tècnica en raigs X. Josephine treballava a la Clínica de la
Charite on s’havia format. El setembre de 1937 va arribar a Espanya, fou destinada al
servei de radiologia de Benicàssim  fins que l’abril de 1938 fou evacuada a Catalunya i
prop de Mataró l’ambulància en què viatjava va bolcar, perquè el conductor es va adormir,
llavors  fou destinada a Vic.

Klein i Josephine  es van casar el 19 d’agost de 1938 al Jutjat Popular de Vic. Jack i
Josephine tenien, respectivament, 34 i 25 anys, van fer de testimonis William Gandal i
Antoni Bassols, que era impressor i regidor de l’Ajuntament de Vic.

A finals d’agost de 1938 ella va entrar a França de manera il·legal, perquè el cònsol
francès es va negar a facilitar-li un passaport. Dos dies més tard, el Dr. Klein va saber que
la seva dona havia arribat sana i estàlvia a París. El 16 de setembre Klein va sortir
d’Espanya per reunir-se amb la seva esposa.

Klein escriu: “Vaig deixar Espanya, que m’havia donat tant, gairebé buit de sentiment, un

estat que havia après a cultivar tan bé que no m’atrevia a pensar o sentir, sense creure

realment que la partida estava tenint lloc. Ni tan sols quan estava finalment assegut al

tren sortint de l’estació de Barcelona, aquella estació on l’immens sostre de vidre que

estava ventilat per centenars de finestrons esberlats, tenia una sensació diferent que la

de qualsevol viatge que hagués fet en tren”.1

De seguida es va adonar que el vagó on viatjava estava gairebé buit i en molt bones
condicions i que els seus companys de viatge vestien molt bé suggerint que es tractava
de funcionaris encarregats d’alguna missió a l’estranger.

Klein recordava els seus desplaçaments amb tren durant la guerra: “Havia viatjat

amuntegat. No solament els seients estaven ocupats, el terra del vagó estava ple de

soldats ajaguts, però sobretot per la generosa humanitat que omplia cada espai

disponible”.2

En arribar a París, la Centrale Sanitaire Internacionale d’Aide a l’Espagne Républicaine
li va facilitar diners, 7.450 francs, per poder cobrir les despeses de la seva estada a la
capital francesa i les del bitllet de tornada, mentre esperava embarcar de nou cap a Nova
York. Una vegada pagat tot, sols li quedaven 50 dòlars per no arribar als Estats Units
sense ni un cèntim. A Nova York va tornar a obrir un consultori.

El Dr. Jack B. Klein, un dentista nordamericà a la Guerra Civil Española
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Ell i altres dentistes atenien excombatents de les Brigades Internacionals altruísticament.
Un dia va intentar cobrar 3 dòlars (era el que valia la dent protèsica) i llavors el client
l’esbroncà i se n’anà del consultori.

Reproduïm l’anunci del seu consultori en què comunica al públic el seu retorn d’Espanya.

La Josephine i en Jack es van divorciar i sabem que la darrera parella d’en Klein es deia
Dolores.

Aviat va esclatar la Segona Guerra Mundial i, tal com ell mateix explica, el Dr. Klein estava
disposat a col·laborar:”Vaig presentar-me voluntari, però enmig del segon examen mèdic

-després de tres mesos mentre m’investigaven- oficialment vaig complir l’edat màxima.

Per tant, la inversió de temps (un any i mig) a Espanya em va salvar de tres anys o així de

la Segona Guerra Mundial, tot i que jo volia anar-hi igualment, aquest cop per estar en la

banda guanyadora, per variar. Estic encara en la mateixa professió i ràpidament s’està

enfonsant (així és com hem començat). Estic considerant plegar i meditant-ho molt. Amb

la Seguretat Social i uns ingressos mèdics, me’n sortiré més bé que molta gent. Estic

molt bé de salut (doncs tret d’allò de la tensió alta, una confusió?). Esquio a l’hivern i

jugo a tennis a l’estiu, ho faig bé”1 .

Ignorem la data i el lloc de la seva defunció.

Font: ALBA, Fredericka Martin Papers

Marta Costa i Naudó - Josep M. Massons i Esplugas
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LA CLINICA MILITAR NÚM. 5: UN HOSPITAL DE LES BRIGADES
INTERNACIONALS A SANTA COLOMA DE FARNERS (1938-1939)

HERVÁS i PUYAL, Carles

RESUM: L’hospital que amb el nom de Clínica Militar núm. 5 s’instal·là a l’abril de 1938
al Balneari Termes Orión de Santa Coloma de Farners formà part de la xarxa de centres
relacionats amb el servei sanitari de les Brigades Internacionals a Catalunya. A partir
d’un fons documental sortosament conservat s’ha pogut reconstruir en part la seva
estructura, conèixer els seus mitjans humans i materials i fer una valoració aproximada
de la seva activitat assistencial.

Paraules clau: Sanitat i Guerra Civil. Hospitals de les Brigades Internacionals.Santa Coloma de Farners.

RESUMEN: El hospital que con el nombre de Clínica Militar número 5 se instaló el mes de
abril de 1938 en el Balneario Termas Orión de Santa Coloma de Farners formó parte de
la red de centros relacionados con el servicio sanitario de las Brigadas Internacionales
en Cataluña. A partir de un fondo documental afortunadamente conservado, se ha
podido reconstruir en parte su estructura, conocer sus recursos humanos y materiales y
hacer una valoración aproximada de su actividad asistencial.

Palabras clave: Sanidad y Guerra Civil. Hospitales de las Brigadas Internacionales.Santa Coloma de Farners.

*

Els Serveis Sanitaris de les Brigades Internacionals no van aparèixer a Catalunya fins als
primers dies del mes d’abril de 1938, quan ja era imminent el tall de les comunicacions
entre València i Catalunya. El cap dels voluntaris, el francès André Marty, donà l’ordre
d’evacuació general cap a Barcelona de tota la Base i del personal i malalts dels centres
hospitalaris repartits per la zona valenciana. L’expedició es posà en marxa i el dia 15
d’abril, el mateix dia en què es produeix la divisió del territori republicà, arriba a Barcelo-
na el darrer tren sanitari interbrigadista. Un cop en terres catalanes, la preocupació
immediata dels internacionals fou la creació d’una bona xarxa hospitalària per atendre
els seus combatents.
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Els primers hospitals que es posen en funcionament, el mateix mes d’abril de 1938, són
els de Barcelona (al núm. 124 de la Rambla de Catalunya), Badalona, Corbera, Les
Planes i La Seu d’Urgell. També s’organitza en aquest moment el de Vila-Seca de Solcina,
que serà potenciat a la batalla de l’Ebre. Un parell de mesos més tard ja s’han obert
centres a Manresa i Olot. Els brigadistes nordamericans disposaren d’uns establiments
exclusius. Estaven situats a Barcelona, Mataró (al col·legi dels Salesians), Vic (instal·lat
al convent de la congregació de germanes Carmelites de la Caritat, conegut com l’Escorial)
i S’Agaró (a l’antic Hotel Monumental). L’Hospital de Mataró, el de Les Planes i el que
s’obrí a Moià aprofitant l’edifici del col·legi dels Escolapis, foren destinats a Centres de
Recuperació1 .

Un altre hospital brigadista es va instal·lar a la població gironina de Santa Coloma de
Farners. A la capital de la comarca de la Selva (coneguda durant el temps de guerra amb
el nom de Farners de la Selva) es va  aprofitar l’existència en el seu terme de l’antic
Balneari de les Termes Orión per destinar-lo a hospital dels internacionals. L’existència
d’una documentació excepcionalment conservada ens ha permés conèixer algunes dades
del seu funcionament.

EL FONS DE LA “CLÍNICA MILITAR Nº 5”

L’any 1993 amb motiu d’unes reformes dutes a terme al Balneari Termes Orión , la
família Campeny, propietària de l’establiment, lliurà a l’Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners la documentació de l’empresa. Entre els fons, conservats en un estat
precari, van aparèixer tota una serie de papers pertanyents al període en el que va
funcionar l’hospital internacional; circumstància excepcional, doncs de la majoria
d’aquests centres s’ha perdut pràcticament tota la documentació.

Dels documents conservats en destaquen dues sèries. La primera, catalogada com
Moviment de personal i revista, comprèn llibres-registre dels ingressos del personal
militar, especificant la companyia, categoria, nom, dates d’entrada i de sortida. També
s’hi troben fulls mensuals de justificants de revista per l’Interventor Civil de Guerra i per
la del Comissari, amb els llistats del personal militar. Dins la segona, Correu de campanya,
hi trobem llibres-registre de correspondència i certificats emesos.

Tot aquest material, que ja va ser estudiat per Josep M. T. Grau Pujol2, es troba actualment
perfectament clasificat a l’Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners.
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EL BALNEARI “TERMAS ORIÓN”

Fundat a mitjans del segle XIX aquest establiment conegué diferents propietaris al pas
dels anys. El 1891 n’és propietària una societat anomenada “Baños termales de Santa
Coloma de Farnés”, formada pels farmacèutics barcelonins Florentí Gimeno, Pere Antoni
Piza, Francesc Poquet, Joan Santfeliu i el catedràtic Marià Tortosa. L’any 1913 els membres
de la societat traspassen l’establiment a Joan Martí Trias, un fondista de Santa Coloma
que canvia el nom del negoci i li dona el seu: “Balneari Martí”. El 1918 es veu obligat a
vendre la propietat a un matrimoni de Sant Feliu de Guíxols, Manuel Burch Solanich i
Mercè de Barraquer i Garrigosa. El fill del matrimoni, l’enginyer químic Josep M. Burch
Barraquer es farà càrrec de la direcció entre 1928 i 1974. L’any 1978, després d’uns
anys en que restà tancat, el balneari és comprat per la família Campeny. Amb la nova
propietat l’establiment ha conegut una definitiva etapa d’ampliació i modernització3 .

EL BALNEARI DURANT LA GUERRA CIVIL

Poc després del començament de la guerra, la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
de Catalunya va demanar informació al Balneari per poder-ne disposar en cas de
necessitat. Consta que el 29 de juliol hi havia 78 habitacions amb un total de 120 llits4 .
A finals de novembre de 1936 el Comitè de Gastronomia incauta l’edifici fins el desembre
de 1937. Aviat comencen a arribar refugiats d’altres llocs de l’Estat espanyol: a mitjans
de desembre de 1936 acull 170 refugiats procedents de l’Aragó. Amb l’arribada el
setembre de 1937 de 60 refugiats bascos la suma total de refugiats a la població era ja
de 420 persones, vingudes de l’Aragó, Santander i Euskadi. L’abril de 1938 encara
arriben 250 refugiats aragonesos. El balneari acollí també una colònia infantil5 .

Durant un temps, i malgrat la presència dels refugiats, el balneari “Termas Orión” encara
continuà funcionant com a tal i com a lloc d’estiueig, tal com mostra la publicitat de
l’establiment fins a finals de 1936.

Finalment, totes les persones refugiades foren desallotjades de l’edifici a la primavera
de 1938 quan l’exèrcit hi instal·là un hospital de guerra dedicat principalment als ferits
de les Brigades Internacionals.

LA “CLÍNICA MILITAR Nº 5”

Com ja s’ha dit amb anterioritat, amb el trasllat dels Serveis Sanitaris de les Brigades
Internacionals a Catalunya es féu necessari distribuir tots aquests efectius per diferents
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edificis i institucions. A Santa Coloma de Farners s’aprofità tot el complexe del Balneari
Termes Orión per instal·lar un hospital que rebé la denominació de “Clínica Militar Nº 5”
integrada dins la “Agrupación de Hospitales Militares de Gerona”. Va prestar servei
entre el mes d’abril de 1938 i el gener de 1939. Tot i que el seu destí  inicial sembla que
era l’hospitalització dels ferits interbrigadistes, al llarg dels mesos hi van anar ingressant
soldats procedents d’altres forces i unitats. La seva funció, més que la d’un hospital
base, amb equips quirúrgics actius per operar i tractar les ferides dels soldats traslladats
del front, sembla que va ser la d’un centre de recuperació i rehabilitació dels combatents
per aconseguir la ràpida reincorporació de cada un d’ells al seu destí.

L’anàlisi de la documentació conservada ens ha permès reconstruir, en part, aspectes
del seu funcionament. Cal dir, però, que en tractar-se d’un fons incomplet, desordenat
i fragmentari, algunes de les dades obtingudes no són definitives i poden ser objecte de
modificacions i canvis posteriors en funció de noves recerques i troballes.

DATES DE FUNCIONAMENT

Dins d’un “Libro de las Brigadas Internacionales” trobem la data d’ingrés més antiga:
correspon al 4 d’abril de 1938. És la d’un soldat que figura inclòs dins d’una llarga
relació d’efectius procedents de diverses unitats i que està registrada per ordre
alfabètic, circumstància que ens fa pensar que es podria tractar de la llista de
components d’una expedició d’evacuats procedents d’altres centres (molts semblen
venir de la Clínica Militar de Cirurgia de Mataró). Si tenim en compte les dates apuntades
prèviament sobre el trasllat dels brigadistes a Catalunya, hem de suposar com a data
inicial de posada en marxa més probable la segona setmana del mes d’abril. Una nota
amb el nombre de llits a 12 d’abril de 1938 confirma aquesta hipòtesi. Tampoc sabem
la data exacta en que deixà de funcionar com a hospital. La darrera referència la
trobem en el “Libro de Certificados y valores en metálico librados al Hospital Militar nº
5” on hi ha registrada l’arribada d’una carta certificada des de Madrid el dia 26 de
gener de 1939. Pocs dies després, el 4 de febrer de 1939, les tropes franquistes
arribaren a la capital de la Selva.

MITJANS MATERIALS

Llits: Segons una nota ja citada, el 12 d’abril de 1938 l’hospital disposava de 247 llits,
distribuits  per les diferents dependències del conjunt del balneari de la següent forma:
planta baixa, 79; pis, 83; annexe, 20 i edifici antic, 65.
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Com es pot veure, el nombre de llits s’havia doblat en relació a la xifra reconeguda el
juliol de 1936; xifra que es va haver d’incrementar encara més ja que resultava del tot
insuficient per cobrir les necessitats derivades de l’arribada constant de soldats ferits o
malalts.

Vehicles: En trobem cinc; dues ambulàncies, un camió, una camioneta i un vehicle lleuger.
Material mèdic i quirùrgic: no hem trobat cap relació d’instrumental quirùrgic. No hi ha
constància de que disposés de quiròfan. Sembla que també hi havia dificultats amb
l’aparell de Raigs X, doncs amb data de 9 de juny de 1938 es fa arribar una queixa a la
seu central de l’Agrupació d’Hospitals Militars de Girona per no disposar d’aquest mate-
rial, i a l’agost s’ha de traslladar un ferit a Girona en ambulància per poder-li fer una
radiografia.

Els serveis de farmàcia i laboratori, en canvi, funcionaren probablement amb regularitat,
doncs al llarg del temps en que restà obert l’hospital, consta el pas d’un mínim de tres
farmacèutics.

TREBALLADORS DE L’HOSPITAL

Les llistes que hem trobat en els papers conservats a l’arxiu mostren una gran quantitat
de noms de persones que hi treballaren. Hem recollit les que ens han semblat més
significatives i totes aquelles que s’han pogut identificar. Moltes de les dades biogràfiques
s’han tret del llibre del professor Francisco Guerra La Medicina en el exilio republicano,
obra fonamental a l’hora de buscar informació sobre les persones que d’una forma o
d’una altra van formar part de la sanitat militar republicana6 .

Personal mèdic i sanitari:

Directors: Al llarg dels mesos que va estar en funcionament, l’hospital va arribar a tenir
fins a tres metges en el paper de Director o “Jefe de Servicios”.

Sidney Vogel (New York, 1904-1986). Exercí de cirurgià a New York fins el 1936. Arribà a
Espanya el maig de 1937 i va ser destinat a l’hospital de les Brigades Internacionals
“Casa Roja” de Múrcia amb el grau de capità. Probablement dirigí la Clínica núm. 5 des
del seu començament fins a mitjans del mes de juny de 1938, coincidint amb l’arribada
del seu successor, el búlgar Rhodes. Posteriorment va ser traslladat a l’hospital de
Mataró, on va concedir una entrevista per a la revista Spain at War, una publicació
britànica destinada a fer propaganda en favor de la República7. Abans de tornar a New
York el març de 1939, encara va estar destinat durant un temps a l’hospital de S’Agaró.
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Raymund Rhodes (Rajko Lalev Radevski; Bulgària, 1906-1960). Graduat en Medicina en
1936 a la Universitat de Ginebra. Arribà a Espanya el febrer de 1937, ingressà a les
Brigades Internacionals i treballà a diferents hospitals d’Albacete, Múrcia i Tarancón
amb el grau de capità, que va obtenir el març de 1937. Un ofici conservat a l’arxiu
anuncia la seva arribada a la Clínica núm. 5 el 13 de juny de 1938, procedent de la Clínica
Militar núm. 4 (S’Agaró).  Dirigí el centre fins a finals de 1938; la seva firma encara
apareix en alguns justificants del mes de desembre, barrejats amb d’altres firmats per
qui va ser el darrer metge director, Antoni Rallo. Un cop acabada la guerra va estar
internat un temps al camp de concentració francès de Gurs.

Antoni Rallo Tomàs (Tortosa, 1902 – Mèxic, 1999). Llicenciat en Medicina a la Universitat
de Barcelona el 1926. Especialista en malalties de l’aparell respiratori, havia dirigit el
Sanatori del Montseny entre 1927 i 1935. Al començament de la Guerra Civil va ser
nomenat membre del Consell de Sanitat de Guerra. Quan aquest organisme es militaritza
i es crea el Grup Sanitari de l’Exèrcit de Catalunya, Antoni Rallo és designat cap dels
Serveis Sanitaris de la Costa i Estat Major l’abril de 19378 . El mes d’agost de 1937 entra
a formar part del Servei Sanitari de l’Exèrcit de la República i és destinat a diferents
fronts de València i Extremadura. Un document de l’arxiu ens explica els motius de la
presència de Rallo a la Clínica de Farners de la Selva. Es tracta d’una instància datada
a València el mes de setembre de 1938, dirigida a l’Inspector General de Sanitat de
l’Exèrcit de Terra, a Barcelona. En aquest escrit, Antoni Rallo demana el trasllat a una
unitat de reraguarda per motius de salut:

“DON ANTONIO RALLO TOMAS, de 35 años de edad, hospitalizado en la
actualidad en el Hospital “Pasionaria”, Mayor Médico Provisional, Jefe de
Sanidad de la 215 Brigada Mixta, con el mayor respeto acude a V.E. y
EXPONE

Que habiendo actuado como tal, desde el 18 de agosto de 1937, en la 121
y 215 Brigadas Mixtas, tomando parte en todas las operaciones militares
del Ejército del Este, Levante y Extremadura y demás eventualidades de
guerra relacionadas con los mismos

SOLICITA: le sea concedido el traslado a una Agrupación Hospitalaria o
servicio de Retaguardia de Sanidad, en Cataluña, por encontrarse en la
actualidad con quebrantamiento físico (lesión pleuro pulmonar izquierda
y convaleciente de fiebre tifoidea y paludismo).”

Una nota al marge firmada pel metge Joaquim Rovira Rosell, Cap de Sanitat del XXII Cos
d’Exèrcit, informa favorablement la sol·licitud del demandant.
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Tot fa pensar, doncs, que el trasllat d’Antoni Rallo a Santa Coloma respon a la seva
petició. Hem trobat la seva firma en alguns justificants del mes de desembre de 1938,
fins al darrer, de gener del 1939. Segurament es va anar fent càrrec de la direcció de
l’hospital ja durant les darreres setmanes de l’estada del seu antecesor, el búlgar
Raymund Rhodes. En acabar la guerra Rallo marxà cap a l’exili, traslladant-se
definitivament a Mèxic l’any 1942.

La substitució de personal estranger per metges espanyols va ser un fet corrent un cop
es van haver de retirar els internacionals. Un cas semblant es va viure a l’hospital de les
Brigades Internacionals instal·lat a l’edifici dels Escolapis de Moià. Un cop evacuats els
brigadistes va ser nomenat nou director el metge Enric Mias Codina (les Borges Blanques,
les Garrigues, 1885 – Verviers, Bèlgica, 1956), que havia estat membre del Consell de
Sanitat de Guerra i cap de la 3ª Divisió (Tarragona) del Grup Sanitari de l’Exèrcit de
Catalunya9 .

Metges: La presència d’un ampli i variat contingent internacional convertí el Balneari en
una “unitat cosmopolita”, en paraules de l’historiador Jim Fyrth10 . Un cop revisada tota
la documentació hem elaborat una llista amb els noms de les persones que s’han pogut
identificar.

- Tnt. Henry S. Bury (1912-1993). Cirurgià anglès. Arribà a Espanya el maig de 1938. El
seu primer destí fou la Clínica núm 5. Actuà també com a metge de la colònia infantil
per a nens refugiats “García Lorca” de Santa Coloma. Durant la seva estada a
l’hospital patí un episodi de disenteria que el va tenir de baixa uns dies de juny. Al
final de la guerra formà part del servei sanitari de la XV Brigada Internacional. Fou
repatriat el mes de novembre de 1938.

- Cpt. Karl Ignaz Bauer (Viena, 1908 – Dachau, 1944). Fill d’un distingit metge austríac
director de l’Hospital General de Viena. Ingressà a les Brigades Internacionals el
novembre de 1937. Abans d’arribar a Farners de la Selva procedent de l’Hospital de
Mataró havia treballat a l’Hospital “Socorro Rojo” d’Albacete i havia estat metge de
la XIII Brigada Internacional.

- Tnt. Maxim Laufer (Dedice, 1909 – 1987). Cirurgià especialitzat en ortopèdia
procedent de Moràvia. Treballà als hospitals internacionals d’Albacete i Benicàssim.

- Sldt. Ramon Borràs. Figura com a soldat metge a la relació de personal de los
“Servicios Sanitarios-Brigadas Internacionales- Ayuda Médica Extranjera” del mes
de juny de 1938. No hem trobat cap més dada d’aquesta persona.
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- Tnt. Jadwiga Kanner (Boryslaw, Polònia, 1910 – Israel, 1989). Arribà a Espanya el
febrer de 1937 i va ser destinada als hospitals d’Orihuela, Múrcia, S’Agaró i Mataró.
El seu espòs va morir a la batalla de l’Ebre.

- Tnt. Vlasta Veselá (Brno, 1911 – Praga, 1950). Arribada a Espanya el maig de 1937,
el seu primer destí fou l’hospital txec de Guadalajara. Posteriorment passà pels de
Benicàssim, Mataró i Vic.

- Tnt. Mirjam Lipka Rudina-Vitlina (Riga, 1898 – 1990). L’octubre de 1937 va ser
destinada a l’hospital base d’Albacete. La seva especialitat era la neurologia.
Després de treballar a la Clínica núm. 5 va ser evacuada primer a l’hospital de Moià
i després al de S’Agaró, per ser repatriada.

- Alf. Alice Chrétien (Roza Zachariewicz; Polònia, 1910 – Auschwitz, 1943). D’origen
polac, casada amb el Dr. Henri Chrétien, cap de Sanitat de la XII Brigada Internacio-
nal. Abans de ser destinada a Santa Coloma havia treballat als hospitals d’Albacete,
Benicàssim i Mataró.

- Cpt. Metge provisional Luis Gargallo Sastre. El seu nom surt a l’Ordre corresponent
al dia 20 de desembre de 1938 de l’Agrupació d’Hospitals Militars de Girona (una
còpia de la qual es troba a l’Arxiu del Balneari) comunicant el seu nou destí a la
Clínica Militar Núm. 5. No apareix a les darreres llistes i tenint en compte la data no
es pot assegurar que la seva incorporació arribés a ser efectiva. Podria tractarse de
Luis Gargallo Solabre, de qui F. Guerra diu que va nèixer el 1897 a Estercuel (Terol),
es va llicenciar en Medicina a Saragossa el 1919 i en Odontologia a Madrid el 1935
i durant la Guerra Civil fou alferes metge odontòleg en el front de l’Aragó i capità
metge provisional a l’Exèrcit de l’Est.

- Tnt. Antal Nemes (Antal Nebl, Hongria, 1907-1956). Arribà a Espanya a la tardor de
1936 i havia servit a l’hospital d’Almansa.

Farmacèutics:

- Tnt. Josefa Pomerevva Lametova. Probablement es tracta de Josephine Kummerová
Chmelova (1907-1972), també coneguda com Josephine Imelova. D’origen txec.
Graduada en Farmàcia per la Universitat de Brno. Ingressà a la Sanitat de les Brigades
Internacionals el setembre de 1937 i treballà com a tinent farmaceùtica als hospitals
d’Albacete, Múrcia, Benicàssim i Mataró. Consta la seva presència a la Clínica el
desembre de 1938.
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- Sldt. Salomea Grünstein. Nascuda a Polònia el 1912, havia treballat al Laboratori
d’Anàlisi de l’Hospital d’Albacete. S’incorporà a la Clínica el 25 de maig de 1938
enviada per l’”Ayuda Médica Extranjera”.

- Tnt. Victor Himmelfarb (Toronto, 1909). Graduat en Farmàcia per la Universitat de
Toronto l’any 1933. El setembre de 1937 ingressà a les Brigades Internacionals i
treballà a Múrcia, Albacete i Moià. A l’agost de 1938 és evacuat a l’Hospital de
Farners de la Selva abans de la seva repatriació.

Infermers/es:

La impossibilitat de poder disposar d’un nombre suficient de professionals qualificats
obligà als responsables sanitaris a encomanar tasques d’infermeria a moltes persones
mancades de la deguda preparació. Aquesta situació es va compensar en la majoria
dels casos amb bona voluntat, abnegació i entrega desinteressada; al mateix temps, la
pràctica diària al costat de companys experts i l’assistència a cursets i estudis que
malgrat les difícils circumstàncies es continuaven organitzant, va permetre a moltes
d’aquestes persones adquirir els coneixements necessaris per complir la seva missió de
forma totalment satisfactòria i eficaç.

El Servei Sanitari de les Brigades Internacionals comptava amb un cert nombre
d’infermeres graduades. També hi havia infermers i algun fisioterapeuta. Al costat
d’aquest personal estranger hi treballà gent del pais, moltes vegades veïns de la mateixa
població on estava instal·lat l’hospital.

Segons els papers de l’arxiu, a la Clínica núm. 5 el nombre d’infermeres va anar variant
al llarg dels mesos, en funció, probablement, de les necessitats lligades als ingressos de
ferits o a l’evacuació dels brigadistes. Entre personal d’infermeria i auxiliar s’hi arribaren
a aplegar una trentena de treballadors, bàsicament dones. El mes de juny hi treballen 17
infermeres i 11 ajudants. La xifra més alta s’assolí a l’agost del 38 en que la llista recull
36 infermeres amb la graduació de “soldado”. Al setembre se n’hi mantenen 35 i en
l’etapa final, el mes de gener del 39, hi consten 11 infermeres i la resta, 15 persones,
surten, per motius que desconeixem, com a “mujeres de limpieza” tot i que la majoria
havien estat registrades previament com a infermeres o ajudants. Hem agrupat aquest
personal en tres categories:

Infermers i infermeres estrangers:

- Óscar Soler. Nascut a Cuba el 1893, era ciutadà americà. Infermer amb experiència
en neurologia. Ingressà a les Brigades Internacionals el gener de 1937 i serví en el
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Batalló Lincoln de la XV BI. Després de passar per altres hospitals, arribà a la Clínica
núm. 5 el 16 de juny de 1938. Abans de tornar al seu país va ser destinat a l’Hospital
de Moià.

- Erik Karl Nilsson (Karlstad, Suècia, 1911). La seva formació era la de massatgista.
Arribat a Espanya el febrer de 1937 va treballar als hospitals d’Albacete, Mahora,
Benicàssim i Castelló. La seva presència a la Clínica en tasques de fisioterapeuta
probablement, reforça la idea de que aquest centre estava orientat prioritàriament
a la rehabilitació dels ferits11 . Abans de tornar al seu país el mes de setembre va
estar destinat a l’Hospital de Moià.

- Steffi Bauer (Stefanie Kanagur; Viena, 1913 – 1992). Esposa del Dr. Bauer. Treballant
a l’Hospital de Mataró va caure malalta i va ser destinada a la Clínica núm. 5 on va
fer tasques de secretària del director.

- Florence Pike (Florence Mildred Tew; Paris, Ontàrio 1914). El mes de maig de 1937
arribà a Espanya amb el grup que dirigeix el Dr. Edward K. Barsky, cap de l’organisme
que coordinava l’ajut sanitari nordamericà a la República, el “Medical Bureau to Aid
Spanish Democracy”. Inicialment havia estat destinada als serveis sanitaris de la 86
Brigada.

- Eveline Sparling (Preston, Lancashire, U.K.,  1900). Viatjà a Espanya abans de la
Guerra Civil i des de 1930 treballava com a llevadora a l’Hospital “Enfermería Evan-
gélica” de Barcelona.

- Lisa Gavric (Elisabeth Bechmann, 1907-1974). D’origen austríac, arribà a Espanya el
mes d’abril de 1937 i va ser destinada a diferents hospitals de les Brigades
Internacionals. Abans d’incorporar-se a l’Hospital de Santa Coloma havia treballat
en el de Mataró formant part de l’equip quirúrgic del cirurgià Alexander Tudor-Hart.

- Dora Sukaite. Nascuda a Lituània el 1895, emigrà a l’Argentina als 27 anys. Arribà
voluntària a Barcelona el mes de juny de 1938 i va ser inmediatament destinada a la
Clínica núm. 5.

- Rose Weiner (1909-1995). Infermera nordamericana que arribà a Espanya amb el
grup del Dr. Barsky. Abans d’incorporar-se a la Clínica núm. 5 treballà a la 35 Divisió
Internacional i va ser cap d’infermeria de l’Hospital de Vic.

- Rosaleen Stella Smyth (Limbury, Leicester, U.K.; 1909). A començaments de 1937
s’ofereix voluntària als serveis sanitaris dels brigadistes britànics. Com a oficial de
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Sanitat treballa a diferents hospitals i acabà encarregant-se de portar les
estadístiques sanitàries de la 35 DI. Segons J. Fyrth, a Santa Coloma el seu paper va
ser el de secretària i encarregada de personal. Molts anys després d’acabada la
guerra, ja nonagenària, va contreure matrimoni amb un altre exbrigadista, el Dr.
Reginald Saxton, cap d’un Servei de Transfusions al front.

- Ludwiga Fernand de Rodriguez. Segons documentació de l’arxiu era francesa i al
setembre de 1938 hi consta com a “enfermera diplomada”.

- Gerondina Jokama Merema. Holandesa que al desembre de 1938 figura entre les
“propuestas para el Diploma de guerra”.

El ja citat J. Fyrth assenyala la presència a Santa Coloma de dues infermeres angleses més:
Mary Slater i Janet Robertson; aquest fet no s’ha pogut documentar amb els papers de l’arxiu.

Infermeres espanyoles:

Tot i la dificultat per precisar el nivell de titulació recollim a continuació la llista de les que
amb més persistència trobem com a “enfermeras diplomadas” (algunes figuren amb
anterioritat com a propostes pel Diploma de guerra):

- Carmen Herranz Bermejo.
- Anita Gómez Ibáñez.
- María Alonso Oliver.
- Dominga Fonseca Serrano.
- Josefina Garrido Jiménez.
- Angelita Calzada Yedra.
- Manolita Viruete Verduras.
- Pilar León Larrinaga.
- España Nieto Pastrana.
- Antonia Ferrer Alcubierre.
- Felicita Álvarez Mestas.

Ajudants d’infermera:

Del mes de gener de 1939 es conserva una llista de 15 dones qualificades com a “Mujer
de limpieza”. Donat que la majoria previàment havien figurat com “ayudantes de enfer-
mera” i fins i tot com a infermeres, creiem que es tractaria de les aspirants al Diploma de
guerra que no van superar la prova:

- Teófila Mirón Fernández.
- Pilar Pérez Prats.
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- Eugenia Arteaga Cardizal.
- Goyita Renovales Ballesteros.
- Dolores Català Navarro.
- Pepita Torrell Mestres.
- Rufina Echegaray Astika.
- Piedad Estébanez Díez.
- Manuela Borràs Leal.
- Antonia Alloza Pérez.
- Dolores García Estasio.
- Marcelina Sánchez Redondo.
- Ana Fernández Ortíz.
- Consuelo Gómez Giménez.
- Carmen Jardí Salvador.

També hi ha alguna llista de “soldados sanitarios”, tots homes, probablement amb
tasques similars a les de practicant o ajudant d’infermer.

Comissaris polítics:

- Maurice Laurent Geynet. Nascut el 1909, era membre del Partit Comunista Francès.
Havia estat metge de Batalló a la XV BI. El mes de juny de 1938, durant la seva
estada a la Clínica, va caure malalt i posteriorment va actuar com a comissari dels
hospitals de Barcelona. A l’agost, abans de la seva repatriació, va ser evacuat a
l’Hospital de Mataró.

- Leon Würzel. Voluntari austríac que el novembre de 1936 figura com a comissari del
batalló Tschapáiew (8è. de les BBII i 2on de la XIII BI)12 . El nomenament oficial li
arriba el 20 de juliol de 1937. A la Clínica núm. 5 el seu nom apareix ja a la llista de
juny del 38 en una anotació manuscrita que ens fa pensar que va venir per substituir
en Geynet.  Posteriorment, i fins el mes de setembre, figura com l’únic comissari del
centre.

Personal de suport:

A més del personal estrictament sanitari, la plantilla de la Clínica aplegava un ampli
ventall de treballadors destinats a satisfer les diverses necessitats del centre. Desta-
quen un contingent de deu xofers, tots estrangers; un carter, un cuiner, un perruquer i
cinc dones per fer la neteja, probablement veïnes del poble i amb un sou de cinc pessetes
per dia.
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Moviment de malalts:

Malgrat que a l’arxiu no es conserva cap registre ordenat d’ingressos i altes de l’hospital,
algunes notes i esborranys dispersos ens han permès elaborar una taula aproximada del
moviment de ferits i malalts que van ser atesos a la Clínica núm. 5:

1938 INGRESSOS SORTIDES

A la seva Evacuats Inútils Morts Total

unitat sortides

Juny 299 125 69 2 - 196

Juliol 453 133 78 152 - 363

Agost 526 91 122 186 - 399

Setembre 201 107 9 26 1 143

Octubre 445 78 455 - 533

Novembre 461 173 133 5 - 311

Total 2385

Segons una anotació de finals de novembre de 1938 restaven a l’hospital en aquell
moment 374 ingressats (224 existents a principis de mes + 461 ingressos – 311 sortides).
La xifra tan elevada de pacients evacuats el mes d’octubre podria correspondre al
moment en que es produeix la retirada del gruix dels brigadistes internacionals. Com
es veurà més endavant, al nombre de morts caldrà afegir-hi dos més durant el periode
que recull la taula.

Unitats de procedència:

Entre els mesos d’abril i juny de 1938 (els únics dels que hi ha dades) passaren per la
Clínica núm. 5 ferits i malalts procedents d’una gran diversitat d’unitats militars; la
majoria, però, enrolats a les Brigades Internacionals. Les unitats que van generar un
major nombre d’ingressos van ser:

- XI BI: 161
- XII BI: 190
- XIII BI: 185
- XIV BI: 171
- XV BI: 140
- 129 Bda.: 35
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Països d’origen:

A partir d’una mostra treta d’una de les llistes conservades, i sense haver fet una
recopilació exhaustiva, podem veure que per l’Hospital del Balneari van passar soldats
de moltes nacionalitats i procedències (no menys de quinze diferents). Hi havia un
predomini d’originaris de països del centre i de l’est d’Europa, com alemanys, polonesos,
txecs, russos i ucraïnesos; però també hi trobem anglesos, francesos, italians i americans.
J. Fyrth fins i tot parla d’un metge xinès; no n’hem trobat cap rastre13 .

Centres relacionats:

El transvasament de pacients d’un hospital a un altre entre els que formaven la xarxa sanitària
interbrigadista va ser constant al llarg del conflicte; aquesta mesura era necessària per
alleugerir l’ocupació dels hospitals que rebien els malalts aguts i que es veien obligats a
disposar de llits lliures. Un cop rebut el tractament els ferits eren evacuats als hospitals de
recuperació. A través del registres de l’hospital es pot anar seguint el sentit d’aquest intercanvi.

Centres d’origen: Clínica Militar de Cirurgia de Mataró, Hospital Militar Base de Girona,
Clínica Militar núm. 4 de S’Agaró, Hospital núm. 1 de Vic, Clínica de Caldes de Malavella,
Batalló de Dipòsit de les BBII de Badalona.

Centres d’evacuació: S’Agaró, Mataró, Clínica núm. 3 de Barcelona, Hospital Base de
Girona, Caldes de Malavella, Badalona, Moià.

Incidències:

A partir de la documentació conservada es fa gairebé impossible intentar una
reconstrucció del que va ser el dia a dia a l’hospital de Santa Coloma. Si noves recerques
no aporten més testimonis, només disposem de quatre o cinc comentaris anotats en un
llibre registre de les incidències diàries i que sols comprèn els mesos de maig i juny de
1938. Son poques dades, però suficients per copsar les difícils condicions que voltaven
la vida diària en aquell entorn.

Així, el “parte médico de guardia” del dia 25 de maig dona avís de que s’han detectat vuit
casos d’escàbies (ronya, sarna) entre el personal femení de sanitat, fins i tot la cap
d’infermeres. Sembla que hi va haver una greu negligència, doncs no es van complir les
ordres per evitar el contagi.

El dia 3 de juny es demanen 100 injectables de sèrum antitífic, que arriben sis dies
després. Aquest fet coincideix amb el brot de febre tifoide que menciona J. Fyrth i que
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segons aquest autor afectà a dues infermeres de l’hospital, les angleses Mary Slater i
Janet Robertson. Ja hem dit que no surten en cap de les llistes conservades i desconeixem
si el fet d’estar malaltes podia ser la raó de que no fossin comptades entre el personal
útil o en actiu del centre14 . Tot apunta a que les condicions higièniques de l’hospital no
arribaven al nivell mínim exigible. Així va quedar de manifest amb motiu d’una visita
d’inspecció que va servir per detectar les deficiències en la potabilitat de l’aigua per
beure. Arran d’aquesta denúncia el 10 de juny es va demanar la construcció de dos
dipòsits d’uralita d’una capacitat de 500 litres cadascun per poder esterilitzar l’aigua
corrent.

Un últim apunt ens mostra que tampoc era millor la qualitat dels aliments de consum
habitual. No sabem si com a queixa o com a denúncia el 13 de juny es fa constar que la
llet de l’esmorzar s’ha servit agra i quallada. I precisament en la seva obra ja citada, Jim
Fyrth recull d’uns altres testimonis els gravíssims problemes per donar de menjar cada
dia a tothom: el personal de la clínica havia de sobreviure a base de pa adulterat i de
baixa qualitat, llenties, cigrons i bacallà salat; els ingressats rebien la seva ració proteica
en forma de carn de mula provinent d’animals morts al front i massa dura per poder-se-
la empassar. Algun cop es va poder substituir per carn en conserva. Com a mostra
d’aquesta precarietat, aquest va ser el menú d’un dia de novembre de 1938:  per
esmorzar, cafè amb llet; per dinar, arròs de bacallà i bacallà amb salsa; per sopar,
llenties i mongetes amb bacallà. Els pacients que havien de seguir un règim disposaven
d’un menjar una mica més variat: puré de llenties, bistec, arròs amb llet i galetes. Malgrat
totes aquestes dificultats, l’ambient en el centre era bo. Segons diferents testimonis, un
aspecte a destacar varen ser les bones relacions que es van establir entre el personal de
la Clínica i els ingressats per una banda i la gent de Santa Coloma per una altra. Fyrth
destaca que els estadans de l’hospital i els veïns del poble participaven junts en
espectacles que tenien lloc a l’església, així com en les festes locals.

Potser una de les iniciatives que mostren millor el grau de solidaritat i d’esperit de servei
que caracteritzà el col·lectiu de la Clínica va ser l’oferiment en el què col·laboraren tant
el personal de servei com els malalts, per organitzar una escola pels nens i nenes refugiats
en la colònia infantil del poble. Es va fer una col·lecta per recaptar diners i alguns ferits
voluntaris van passar a fer de mestres. Mentre els internacionals van estar a la Clínica
núm. 5 la relació amb la colònia va ser molt estreta: tots els diumenges a la tarda un xofer
de la Clínica recollia un grup de nens i els portava a l’hospital on gaudien d’un bany
calent i el perruquer els hi tallava el cabell. Encara més important era l’assistència
sanitària: cada dilluns, com hem dit abans, el doctor Henry Bury acompanyat d’una
infermera passava visita als nens acollits, contribució que va ser decisiva per mantenir
en bon estat de salut els nens i nenes refugiats15 .
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Defuncions:

Segons les dades recollides en el Registre Civil per un estudi sobre les víctimes de la
Guerra Civil coordinat pel professor Jordi Oliva, i dipositat en el Centre d’Història
Contemporània de Catalunya, durant el període en que va estar en funcionament l’hospital
del Balneari Termes Orión només hi consten sis morts:

Nom i edat Data de la mort Grau Causa de la mort

Leopold A. 28 a. 01/09/1938 Tnt. BBII -

Martí G. 24 a. 05/09/1938 Sdt. BBII -

Antoni R. 29 a. 24/11/1938 - Hemorràgia arterial

Antoni A. 31 a. 10/01/1939 - Febre tifoide

Daniel A. 35 a. 17/01/1939 Sdt. 27D  89B Septicèmia per ferida

Domènec M. 57 a. 18/01/1939 Sdt. 23D  12B  Bon. Zap. Broncopneumònia

Font: Centre d’Història Contemporània de Catalunya. Fons “Hospitals Militars de Guerra” (Coord.: Jordi Oliva i

Llorens).

Els dos primers són estrangers. Els tres últims corresponen a les darreres setmanes de
l’ocupació de Catalunya. El front passà gairebé de llarg per Santa Coloma. Hi va haver un
bombardeig sobre la població per part de l’aviació franquista el dia 20 de gener de 1939,
sense víctimes. Crida l’atenció l’edat de l’últim mort; podria tractarse d’un error. La
baixa mortalitat sembla confirmar la impressió de que la Clínica va funcionar més com un
centre de recuperació que no pas com un hospital de reraguarda.

COMENTARI FINAL

La Clínica Militar núm. 5 instal·lada al Balneari Termes Orión de Santa Coloma de Farners
entre l’abril de 1938 i la fi de la guerra, va ocupar un paper rellevant dins la xarxa
d’establiments al servei de la Sanitat de les Brigades Internacionals. Probablement
mai va actuar com un complex i ben equipat hospital de reraguarda, amb els seus
quiròfans i equips quirúrgics (malgrat que J. Fyrth afirma que després de l’inici de la
batalla de l’Ebre es convertí en un hospital base i es practicaven operacions). De la
documentació conservada més aviat sembla deduir-se que la seva funció va ser la
d’un centre de repòs, rehabilitació i recuperació. No cal dir que les virtuts del termalisme
conjuntament amb l’entorn sedant i relaxant del balneari, amb els seus boscos i
jardins, el feien un marc molt adient per a aquesta finalitat16 . La molt baixa mortalitat
confirmaria aquesta hipòtesi.
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Un altre aspecte a destacar son els lligams i les bones relacions que s’establiren entre
el personal del centre (integrat per un ampli ventall de nacionalitats) i els veïns de Santa
Coloma. Noves recerques en memòria oral probablement desvetllarien més records i
velles històries17 .

Finalment, sembla molt versemblant, d’acord amb moltes referències de F.Guerra, la
seva condició de centre d’evacuació del personal sanitari internacional com a pas previ
per a la seva repatriació; un paper que també va correspondre a d’altres hospitals, com
els de S’Agaró o Moià.

NOTES

1. Sobre alguns d’aquests hospitals interbrigadistes a Catalunya vegis:
COSTA i NAUDÓ M. Apunts sobre l’hospital americà de les Brigades Internacionals a Vic. Gimbernat, 2005 (*); 43:
181-194.
COSTA NAUDÓ M. Los Hospitales Internacionales de Vic, Mataró, S’Agaró. Apuntes para una investigación. Dins:
Celada A, Pastor García D, López Alonso R Mª (Eds.). Las Brigadas Internacionales: 70 años de Memoria Histórica.
Salamanca, Amarú Ediciones, 2007. Págs. 115-130.
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Pere Mata, UB, 2006.
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Pompeu Fabra, 2004.
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persecució religiosa de 1936 a Catalunya. Testimoniatges (a cura de Josep Massot i Muntaner). Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1987.
10. FYRTH J. The Signal Was Spain. The Aid Spain Movement in Britain, 1936-39. London, Lawrence and Wishart,
1986.
11. Un cas semblant el trobem a la veïna Clínica Militar núm. 2 instal·lada al Balneari Vichy Català de Caldes de
Malavella. Amb data de 12 d’octubre de 1938 un altre massatgista, Ramón Vilossa Serret, creà un “Servicio de
masaje y reeducación física” que un mes i mig després havia atès ja més de 150 hospitalitzats (Arxiu de l’autor).
12. CASTELLS A. Las Brigadas Internacionales de la Guerra de España. Barcelona, Ariel, 1974.
13. F. Guerra només registra tres voluntaris d’origen xinès que haguessin treballat en els serveis sanitaris de les
Brigades Internacionals: tots tres eren sanitaris, cap metge. Un tal Ling Lip Phon, infermer i massatgista, va ser
evacuat a l’hospital de S’Agaró.
14. Mary Slater morí de febre tifoide durant la Segona Guerra Mundial l’any 1942.
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15. BUTLEIGH S. Towards the Final Victory. A true story of the founding of one of Republican Spain’s many colonies
for refuged children. Spain at War, (núm. 9), December, 1938.
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HOSPITALS DE SANG A CATALUNYA DURANT LA GUERRA CIVIL
(1936-1939). VISIÓ DE CONJUNT: METODOLOGÍA DE RECERCA.

HERVÁS i PUYAL, Carles

RESUM: Orientacions per fer una recerca en el tema dels hospitals de sang a Catalunya
durant la Guerra Civil, i anàlisi cronològica de l’evolució d’aquesta xarxa.

Paraules clau: Sanitat. Guerra Civil. Catalunya. Hospitals de Sang.

RESUMEN: Orientaciones para emprender un trabajo de investigación historiográfica
sobre el capítulo de los hospitales de sangre organizados en Cataluña durante la Guerra
Civil, y un análisis cronológico de los distintos aspectos que a lo largo del conflicto se
aprecian en este grupo de centros.

Palabras clave: Sanidad. Guerra Civil. Cataluña. Hospitales de Sangre.

*

La necessitat de donar la deguda atenció sanitària al creixent nombre de ferits i malalts
víctimes de la Guerra Civil, va donar lloc a la creació d’una xarxa d’instal·lacions alterna-
tiva a la dels centres ja existents i que amb un concepte molt ampli (genèric) podem
qualificar com a hospitalàries; es tractava d’una xarxa de localització dispersa i variable
en funció de la marxa dels esdeveniments bèl·lics. Dins del marc general de l’estudi de
la Sanitat a Catalunya durant la Guerra Civil1 , l’intent d’establir ni que sigui un simple
mapa de la distribució d’aquests establiments per tota la geografia del país, constitueix
una recerca plena de dificultats.

PROBLEMES QUE PLANTEJA LA RECERCA

En primer lloc hem de considerar que es tracta d’un conjunt no homogeni, de concepte
i tipologia variables. Així per exemple, i segons la seva proximitat al front, podem parlar
d’hospitals de primera línia o de Divisió, de classificació, d’evacuació o de reraguarda.
També segons la seva funció, podem trobar, situats principalment a la reraguarda, els
especialitzats en determinades patologies o els de recuperació.
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Un altre factor que complica l’estudi és la seva depèndencia institucional i orgànica
moltes vegades múltiple i diversa. Hi podem trobar des de centres controlats pel govern
de la Generalitat mitjançant diversos organismes (conselleria de Sanitat, Consell de
Sanitat de Guerra), fins a locals gestionats per alguns  partits o sindicats, o depenents
de diferents institucions militars.

La manca de documentació és un altre dels problemes habituals. Cal dir que molts
d’aquests centres, per la seva provisionalitat, van produir pocs papers administratius, en
bona part perduts o directament destruïts en el moment de tancar o evacuar la instal·lació.
Afegirem que la poca documentació que actualment trobem és molt heterogènia: tan
poden ser oficis i certificats oficials, com llistats de ferits o testimonis personals (cartes
o memòries).

Per acabar de complicar el panorama, sovint ens trobem amb dades contradictòries, fet
comprovat en determinades ocasions en que s’ha pogut contrastar records personals i
testimonis documentals.

OBJECTIUS DE LA RECERCA

Una vegada establertes aquestes consideracions, una recerca en aquest tema s’hauria
de plantejar els següents objectius:

- Ubicació exacta. Una vegada localitzada la població o terme municipal, s’ha
d’intentar identificar el lloc precís.

- Característiques arquitectòniques (església, col·legi, balneari) o condicions
naturals (cova, mina, túnel, etc.).

- Dates durant les quals va estar en funcionament.
- Organisme de qui depenia: partit, sindicat, Generalitat, Sanitat Militar, etc.
- Personal que hi treballava, en especial, metges i infermeres. En aquest capítol

encara és de gran utilitat la memòria oral.
- Moviment de malalts i ferits: per diferents vies encara es poden elaborar llistes

d’ingressats, de morts i de les unitats de procedència.
- Mitjans materials, equipament: Saber el nombre de llits i si disposava de

quiròfans, de Raigs X, de laboratori, etc, ens permetrà imaginar les dimensions
i la importància del centre estudiat.

- Finalitat: Com ja s’ha dit anteriorment, eren molt diferents les funcions dels
hospitals situats prop dels fronts que les dels que estaven situats més a
reraguarda (rehabilitació, recuperació, etc.).

- Mitjans de finançament i subsistència: a mida que el conflicte s’allargava i la
xarxa de centres s’anava extenent, les dificultats per aconseguir els
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subministraments diaris anaren en augment. Ho podem valorar observant els
nombrosos festivals i actes organitzats a benefici dels hospitals i  les peticions
d’ajut fetes als ajuntaments.

FONTS A UTILITZAR

Són molt variades i disperses:
- Arxius generals: Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), Archivo Histórico Nacional –

Sección Guerra Civil, Salamanca (AHN-SGC), Arxius Militars, etc.
- Arxius Municipals i Comarcals.
- Arxius particulars.
- Registre Civil: la procedència dels morts inscrits permet detectar l’existència

d’un lloc d’hospitalització.
- Històries locals.
- Història oral. Memòries.
- Premsa local.
- Diaris i premsa política.
- Altres arxius i col·leccions de correspondència.

DOCUMENTACIÓ GENERADA

Investigant dins les fonts recomanades, descobrirem que aquests establiments varen  donar
lloc a variada documentació que podem classificar en dos tipus: directa i indirecta.

Directa:
- Registre Civil: morts.
- Llistes de ferits i malalts ingressats.
- Documentació administrativa:  nomenaments, trasllats, autoritzacions, etc.
- Correspondència:

o Amb els Ajuntaments.
o Amb altres hospitals.
o Amb organismes superiors: justificants de nòmines, informes, etc.

Indirecta:
- Testimonis personals de protagonistes.
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VISIÓ DE CONJUNT I CRONOLOGIA

L’estudi de l’organització de la xarxa d’hospitals de sang a Catalunya i la seva evolució al
llarg de la Guerra Civil es pot dividir en els següents períodes:

1.- Primer període: comprèn des de l’inici del conflicte fins a les darreries de 1936. A les
necessitats derivades de l’aixecament militar i els primers combats cal afegir l’organització
de l’atenció sanitària al front d’Aragó.

És una etapa caracterizada per:

- Insuficiència de la xarxa assistencial i hospitalària. Els grans hospitals de Bar-
celona (Clínic, Santa Creu i Sant Pau) no poden assumir l’elevadíssim volum de
ferits que els hi arriben i cal utilitzar altres instal·lacions.

- Improvisació: s’aprofiten molts llocs sense condicions prèvies.
- Informació = Propaganda. En aquest període trobem notícies d’aquests cen-

tres als mitjans de comunicació, doncs s’utilitzen per fer propaganda política.
- Abusos --> Mesures correctores. Malfiança. Aquesta proliferació de llocs

reconvertits en centres hospitalaris portà al Comitè Central de les Milícies
Antifeixistes a dictar, a principis d’agost, una instrucció per reduir el seu nom-
bre, en uns moments en què les necessitats ja no eren les mateixes, donat
l’estancament del front i la disminució de la intensitat de les lluites.

- Intervenció del Govern de la Generalitat. Des dels primers moments del conflicte,
el govern de la Generalitat va procedir a la incautació de diferents edificis i
institucions per reconvertir-los en establiments sanitaris (com els Hospitals
Clínic i Sant Pau, L’Aliança, o el Monestir de Montserrat). En realitat, però, es
tractava de posar-los sota el seu control per protegir-los de l’actuació de les
patrulles de milicians.

2.- Segon període: s’estén al llarg de l’any 1937. Els fronts de guerra es mantenen lluny
de Catalunya. Com a fets a destacar trobem:

- Activitat del Consell de Sanitat de Guerra: nous hospitals (Vilanova i la Geltrú i
Vilafranca del Penedès, entre d’altres).

- L’impacte de les batalles de l’estiu del 37: Brunete, Belchite. S’han d’organitzar
nous centres, de gran capacitat, com l’antic Sanatori de La Sabinosa, a
Tarragona.

- Dificultats de manteniment: proliferen arreu els festivals pro-hospitals de sang
i d’altres iniciatives.
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3.- Tercer període (1938) durant el qual la guerra arriba a territori català. Això portarà
conseqüències:

- La guerra obliga a una militarització generalitzada.
- Antigues instal·lacions es reconverteixen.
- Creació urgent de nous centres (molts donaran lloc a fosses per enterrar els

morts que s’hi produeixen).
- Es crea la xarxa d’hospitals de les Brigades Internacionals.

4.- Quart període. Amb la darrera embranzida de l’exèrcit franquista contra Catalunya,
que s’inicia a finals de desembre de 1938, comença la desesperada retirada de la
població civil i militar cap a la frontera francesa. Es un període marcat per:

- Desordre, desorganització.
- Instal·lacions efímeres, que es desplacen i traslladen seguint l’onada dels que

fugen.
- Serveis sanitaris als camps de refugiats.

5.- Destí final: Després de l’ocupació total del territori català per les forces franquistes la
primera setmana de febrer de 1939, molts d’aquests centres varen seguir funcionant
sota el comandament de les noves autoritats.

NOTES

1. HERVÁS, Carles. Sanitat a Catalunya durant la República i la Guerra Civil. Tesi Doctoral. Universitat Pompeu
Fabra. 2004. Es pot consultar a:
http://www.tdx.cat/TDX-1227107-125336
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LA BATALLA DEL BAIX SEGRE (1938). ASPECTES SANITARIS

CAMPS I CLEMENTE, Manuel

CAMPS I SURROCA, Manuel

RESUM: Les tropes franquistes havien establert un cap de pont a Seròs, a la riba esquerra
del Segre. El 7 de novembre de 1938, l’exèrcit republicà creuà el Segre a Seròs des del
marge esquerre i aconseguí sorprendre les tropes nacionals, les quals es replegaren a
les serralades properes. S’establí una sagnant batalla que va acabar el dia 22 amb la
victòria de l’exèrcit nacional. Els republicans van reconèixer les causes del seu fracàs,
especialment el fet de confiar la direcció de les seves forces a homes sense competència
militar.  En el treball estudiem la batalla i l’organització sanitària per atendre els ferits en
les poblacions de Seròs, Aitona, Soses i Torres de Segre.

Paraules clau: Baix Segre, Seròs, Soses, Arbeca. Guerra Civil (1936-1939).

RESUMEN: Las tropas franquistas habían establecido una cabeza de puente en Serós,
en el margen izquierdo del Segre. El 7 de noviembre de 1938, el ejército republicano
cruzó el Segre en Serós desde dicho margen y consiguió sorprender a las tropas
nacionales, las cuales tuvieron que retirarse en las lomas cercanas. Se estableció una
batalla atroz que acabó el día 22 con la victoria del ejército nacional. Los republicanos
reconocieron las causas de su fracaso, especialmente la de haber confiado la dirección
de sus fuerzas a hombres sin competencia militar. Estudiamos la batalla y la organización
sanitaria para atender a los heridos de Serós, Aitona, Soses y Torres de Segre.

Palabras clave: Bajo Segre, Serós, Soses, Arbeca. Guerra Civil (1936-1939).

*

I. ANTECEDENTS

El 3 d’abril de 1938 les tropes franquistes en deturar inexplicablement la seva, en aparença
imparable, ofensiva contra Catalunya i deixar el riu Segre com a frontera entre els dos
bàndols, tots els pobles situats en ambdós marges, pel fet d’estar compresos en la
primera línea de foc, es despoblaren. Al Baix Segre, Torres de Segre restà integrat en el
bàndol republicà i Alcarràs, Soses, Aitona i Seròs, en el nacional. En aquest darrer, les
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tropes franquistes establiren un cap de pont a la riba esquerra del riu, aprofitant que el
pont no havia estat volat com els altres pels republicans en la seva retirada.

 A Lleida li va correspondre, com en totes les altres guerres sofertes per la ciutat en el
decurs de la seva història, ser el sac dels cops en ser partida pel riu en dues parts, una
en cada bàndol i per tant, indiscriminadament matxucada i convertida com en tantes i
tantes ocasions, en un munt de runa.

Ja en un altre front i amb València en perill de caure en mans nacionals, el 12 de juliol de
1938, el president Negrín, per consell del general Rojo, inicià una operació consistent en
travessar el riu Ebre per diversos punts i simultàniament, per així restablir la connexió
perduda entre Catalunya i la resta del territori republicà i obligar l’enemic a distreure
forces del citat front valencià.

L’operació s’inicià a les 0,15 h. del dia 25 de juliol, creuant les forces republicanes el riu
Ebre a la vegada per setze punts distints entre Mequinença i Faió. La batalla principal es
lliurà a Gandesa.

Les forces republicanes, després de perdre les estratègiques i fortificades serres de
Cavalls i Pàndols, del front de l’Ebre, es van veure obligades a batre’s en retirada.

II. LA BATALLA

Amb la intenció d’obligar a les tropes nacionals a distreure part de les forces que tenien
destinades en aquell sector, el comandament republicà amb la seva frontera establerta
al marge esquerre del Segre, decidí iniciar una operació d’atac. A la vegada, aconseguirien
així aïllar les forces nacionals del cap de pont de Seròs.

 A les 0,15 h. del 7 de novembre de 1938, aprofitant que era una nit de lluna plena amb
una intensa boira, els republicans creuaren el riu per tres punts diferents aconseguint
sorprendre les tropes nacionals, les forces de les quals,  pertanyents a la 40 Divisió, es
van replegar ràpidament a les serralades pròximes que ja venien formant la seva segona
línea de defensa.

El cinquè Batalló Gerona, en línea sobre el marge dret del riu des del pont de Seròs fins a
la confluència del Segre amb el Cinca, va organitzar provisionalment un front defensiu
capaç de rebutjar els forts atacs republicans en les hores següents. Van arribar com a
reforç a les 9 del matí, el Batalló Toledo i el primer Tabor de Melilla de la Divisió 13, establint-
se el primer a Brisa i el segon a Montfret. A les 22 h. ho va fer el Batalló de Melilla de la
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Divisió quarta de Navarra i a les 23 h. el Batalló C de les Navas de la mateixa Divisió.

Al cap de pont de Seròs, advertit el cap de la guarnició de la intenció de l’enemic d’atacar-
lo per la reraguarda, es disposà que uns quants efectius (no superiors a una secció)
establissin un altre petit cap de pont al marge dret del riu per poder rebutjar amb més
eficàcia els forts atacs enemics que es produïren durant tot el dia, tot i que “con gran

quebranto por su parte”.

El “parte” de guerra de l’exèrcit republicà corresponent a aquell dia, deia:
“En el sector del Bajo Segre, nuestras fuerzas cruzaron el río por varios

lugares, avanzando, después de vencer todas las resistencias, por la margen

derecha del mismo. Han conquistado y rebasado los pueblos de Soses,

Aytona y Seròs y han cortado la carretera de Zaragoza a Lérida entre esta

última plaza y Fraga. Se han capturado muchos prisioneros y recogido gran

cantidad de material cuyo recuento y clasificación continúa. Los soldados

españoles prosiguen a la hora de redactar este parte su victorioso avance.

Los aviones republicanos cooperaron brillantemente al éxito de las

operaciones con eficaces bombardeos de las líneas enemigas. En combate

aéreo fueron derribados dos “schmidt”.

Per la seva part, el dels nacionals deia:
“Al comenzar el día rechaza el Batallón del Regimiento Gerona fuerte

ataque que realiza el enemigo con el amparo de densa niebla, cogiéndole

no obstante algunos prisioneros y teniendo solamente por nuestra parte

cinco bajas. Es rebasado el Batallón por el flanco derecho, entablando

pequeños combates y escaramuzas en una de las cuales se cogen al

enemigo tres muertos y nueve prisioneros.

Desbordado el Batallón Gerona por ambos flancos, se retiran combatiendo

a las alturas situadas al N. de Serós”.

En aquesta ofensiva es va fer presoner al tinent coronel i cap del sector de Serós,
Enrique Suárez Álvarez, quan al sortir per veure la magnitud de l’ofensiva, acompanyat
d’una mínima escorta, va ser interceptat per soldats republicans que acabaven de tallar
la carretera que anava fins al pont.

Les forces republicanes que operaven a la zona pertanyien a les 16, 24, 34 i 56 Divisió,
213 Brigada Mixta, segon batalló de blindats, Sanitat, C.P.I. i C.P.A.
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Les forces nacionals van ser totalment envoltades en el cap de pont de Seròs a la  Costa
de la Barca, on resistiren el setge durant els 15 dies que quedaren aïllades. Les forces
de la 40 Divisió es retiraren a les muntanyes properes.

El General Moscardó, veient que la ruptura del front de vint quilòmetres podia tenir
conseqüències molt negatives i fins i tot capgirar l’avanç nacional, sol·licità l’enviament
urgent de diversos batallons que operaven a l’Ebre i a la part de Corbins, el que els
permetria recuperar poc a poc les posicions del marge dret del Segre que havien perdut.
Per la seva part, els republicans centraren els seus esforços en conquerir el cap de pont
de Seròs.

Dietari de les operacions

Dia 8. Van arribar les forces enviades pel general Moscardó: 51 Divisió del CEA, sis
batallons de la 53, 3 batallons de la Divisió 13 i el Batalló 17 de metralladores i dues
companyies de tancs. A més hi envià una divisió d’elit, la 152 .

A la tarda s’iniciaren els atacs franquistes sobre les tropes republicanes infiltrades,
aconseguint evitar que es mantinguessin en les posicions que havien ocupat, impedint
consolidar l’avanç republicà fins a Fraga.

Els republicans intentaren assaltar el cap de pont quatre o cinc vegades, fracassant en
totes elles, amb el resultat de més d’un centenar de ferits i una quarantena de morts,
entre ells els capitans Alloza i Manrique, el comissari Suriñà i un sanitari.

El “parte” de guerra republicà no reflectia aquesta situació sinó ben al contrari:

“En las operaciones militares en la zona del Segre. Consolidación y limpieza
del terreno conquistado por los soldados de la República.

En la zona del Segre las fuerzas españolas se han dedicado a la

consolidación de la zona conquistada y limpieza de la zona conquistada

rechazando totalmente algunos contraataques enemigos sobre la misma.

Entre los prisioneros capturados cuyo número rebasa el de 650 figuran un

jefe de media brigada y otros muchos jefes y oficiales. También ha

proseguido la recogida del abundante material de todas clases: cañones,

ametralladoras, morteros, fusiles, un camión cargado de bombas, gran

número de munición y vehículos”.

Dia 9. Aprofitant la nit, se situà a Massalcoreig un comboi per al cap de pont amb
l’equipament, municions i queviures per a 1.000 homes, suficients per a cinc dies.
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Aprofitant l’espessa boira que hi havia, el Batalló Granada va ser l’encarregat de
transportar tot aquell material  fins a l’entrada del pont.

Un altre intent d’ocupació per les forces republicanes de l’àrea del cap de pont fracassà
novament amb el resultat de que d’un dels batallons que van intervenir en quedaren
només 126 homes.

Dia 10. A les 9,30 h. les forces nacionals iniciaren la seva contraofensiva destinada a
recuperar la bossa de terreny ocupada per les republicanes. Amb aquesta intenció
distribuïren els seus elements en tres agrupacions:

Agrupació A.  Comanada pel coronel Àlvarez Entrona.
Forces implicades:
Infanteria: 7 unitats més les forces dels batallons de Zamora, Gerona i
Granada de la Divisió 40. Artilleria: Tres bateries. Antitancs: 4 peces.
Sapadors: Dos companyies. Transmissions: Dos seccions. Elements
d’Intendència i Sanitat de Fraga.
Se situaria des de la confluència dels rius Segre i Cinca fins al sud-oest de
la Serra de Ros on enllaçaria amb l’Agrupació B.

Agrupació B. Comanada pel general Monasterio. Situada des de l’extrem
del deplegament de la cavalleria fins el barranc de Bufarra.
Forces implicades:
Infanteria: 5 unitats. Cavalleria: 1 brigada. Carros de combat: Dos
companyies. Artilleria: 4 grups. Transmissions: Els elements de la Divisió
de Cavalleria reforçats per una Secció de la Divisió 53.

Agrupació C. Comanada pel general Barrón. Situada des del barranc de
Bufarra fins el Segre, al sud d’Alcarràs.
Forces implicades:
Infanteria: 4 unitats (dos de la Divisió 13 i dos de la Divisió 40). Cavalleria:
Una brigada. Artilleria: 4 bateries.

La maniobra o objectiu consistia en trencar el front enemic mitjançant les forces de
l’Agrupació B que ocuparien el poble de Soses i el tossal Redó. L’Agrupació C reforçaria
l’acció i l’Agrupació A ocuparia el vèrtex Folies i el cementiri i poble de Seròs. L’operació
s’inicià a les 9,30 h.

Durant la nit es va reforçar la guarnició del cap de pont amb efectius del tercer Batalló
d’Aragó, aconseguint fer passar un mòdul complet de municions i queviures portats a
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l’esquena pels soldats que travessaren el riu, deixant-les al molí Roca on serien recollides
pels assetjats del cap de pont.

El “parte” republicà deia:

“En el sector del Segre, el enemigo contraatacó fuertemente apoyado por

aviación y tanques nuestras posiciones de la margen derecha del río

siguiendo la lucha a la hora de redactar este parte”.

Dia 11. A les 7 h. els republicans realitzaren un violentíssim atac contra el cap de pont
amb intensos bombardeigs que es repetiria  a les 11,45 h. Van ser rebutjats tots dos.
Segons el “parte republicà:

“Las fuerzas al servicio de la invasión han proseguido durante la jornada

de hoy sus violentísimos ataques, apoyados por la artillería y los tanques

extranjeros y en las cabezas de Puente del Segre y del Ebro las tropas

españolas resisten heroicamente, causando al enemigo muchas bajas”.

Dia 12. Les forces franquistes  continuaren estrenyent el cinturó sobre Seròs. Un intent
d’avançar i ocupar el tossal Redó va ser frenat pels republicans, obligant-les a replegar-
se a la posició anterior.

A les 20 h. Va ser rebutjat l’atac iniciat pel quart Batalló de Galícia. També ho va ser el
que els republicans feren al Cap de pont.

L’exèrcit franquista, amb la intenció de reconduir i accelerar l’avenç, inicià una
contraofensiva, dividint el front en tres sectors amb la intervenció de les forces ja
esmentades. Per la seva part, els republicans augmentaren els seus efectius, els quals
aleshores eren:

12 brigades, 2 batallons de metralladores, 1 regiment de cavalleria, 1 batalló
de sapadors i 18 carros de combat, a més de 6 bateries contra les línies
situades d’Alcarràs a Seròs, 3 davant del cap de pont i 5 antiaèries.

La maniobra franquista consistia en ocupar la línia d’elevacions que anaven des de
vèrtex Folies a Seròs i des de allí, com a base d’operacions, ocupar una nova línia des de
Serra Llarga al riu Segre i successivament anar reduint la bossa republicana de sud a
nord.

El “parte” republicà deia: “En el sector del Segre el enemigo atacó violentamente algunas

posiciones recientemente conquistadas en la margen derecha del río. Las tropas
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españolas lo rechazaron enérgicamente capturando a prisioneros. La aviación

republicana batió con gran eficacia líneas y concentraciones derribando en combate

dos “Fiat”.

Dia 13. A darrera hora de la tarda, dos nous intents per part de les tropes republicanes
d’atacar el cap de pont fracassaren.

El “parte” deia:

“El enemigo sufrió ayer duro quebranto en sus ataques contra las

posiciones de la orilla derecha del río siendo obligadas a retroceder sus

diezmadas fuerzas. El número de prisioneros se elevó a sesenta. Nuestros

soldados enterraron los cadáveres de un teniente y un alferez de

nacionalidad italiana cuya documentación se recogió”.

Dia 14. Es produí foc intens en tot el front. Segons el “parte” republicà:

En el sector del Segre nuestras fuerzas rechazaron enérgicamente dos

golpes de mano. Los cazas republicanos ametrallaron desde escasa altura

en repetidas pasadas una importante concentración de fuerzas en el sector

del Segre causando en ellas muchas bajas”.

Segons la “Hoja Informativa” del CEA corresponent als dies 9-14 de novembre, les lluites
foren aferrissades, tal com demostra el gran nombre de presoners d’ambdós bàndols.
Deia:

“solamente da cuenta de los 700 republicanos que cayeron en su poder,

silenciando los 800 nacionales que según “Noticiero Universal” el 10-11-

1938 cayeron en poder republicano”.

Dia 15. Les forces republicanes, veient que els reiterats intents de reduir el cap de pont
fracassaven una i altra vegada, concentraren dues brigades i quinze tancs, aconseguint
ultrapassar diverses posicions franquistes. Es lluità a les mateixes trinxeres, però foren altre
cop rebutjades. El nombre de baixes fou molt elevat, realitat que no reproduí el laconisme del
“parte” republicà ja que deia que: “En el sector del Segre la actividad careció de importancia”.

Dia 16. Els atacs contra el cap de pont continuaren, malgrat la inutilitat dels anteriors per
aconseguir la seva ocupació. Les pèrdues havien estat d’unes 500 baixes i d’un centenar
de presoners. El resultat d’aquells reiterats fracassos va fer que fos destituït el cap de la
Divisió, Miguel García Vivancos.
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Per substituir-lo va ser nomenat el tinent coronel Manuel Trueba, el qual manifestà que
es veia capaç de conquerir el cap de pont de Seròs encara que fos a cops de bombes de
mà. Però no va ser així, ja que l’únic que va aconseguir en el seu frustrat intent  va ser
sumar mil morts més a la ja de per si llarga llista de baixes.

Dia 17. Els republicans atacaren per altres punts però foren rebutjats. Tement un possible
intent  republicà d’un nou creuament del riu Segre entre Seròs i Avinganya, el
comandament nacional va fer que fos reforçada aquella zona pel Batalló 73.

El “parte” republicà d’aquell dia manifestava:

“Han sido totalmente rechazados por los soldados españoles algunos

golpes de mano en la zona del Segre”.

Dia 18. Intens foc d’artilleria i infanteria a la tarda. A les 22 h. un fort atac republicà a la
zona del sector de Seròs va ser rebutjat amb el resultat d’un gran nombre de baixes.

Dia 19. En aquest dia començà la segona i veritable contraofensiva nacional. Davant la notícia
que un gran nombre de forces republicanes s’havien concentrat a la zona del cementiri de
Seròs, determinaren atacar-les, a la vegada que altres ho farien al vèrtex Folies.

Així, es dicta per part del comandament nacional l’ordre general d’operacions, succeint
a la Serra de Matacanyes i sobretot al  tossal de Folies els combats més acarnissats.
A la sortida del sol, els republicans contraatacaren amb l’ajuda d’almenys 20 carros de
combat i avions, els quals “ametrallaron con gran eficacia la concentración de fuerzas

enemigas”.

Els reforços enviats pel general Moscardó iniciaren el contraatac, amb lluites cos a cos al
tossal de Folies, fent retrocedir el republicans, ja de nit, a la Serra Llarga. Seria el principi
de la fi. A les 13,55 h.  havien començat  els intensos atacs,  aconseguint ocupar les dues
posicions.

Dia 20. Amb el fracàs de recuperar el tossal Folies i Seròs, les forces republicanes es van
veure obligades a retrocedir i abandonar llurs posicions amb el resultat de sofrir gran
nombre de baixes.

L’informe franquista d’aquell dia manifestava que: “El enemigo a las 14,30 horas, señala

el momento en que ha repasado el Segre con sus principales elementos, volando el

puente y pasarela qua habían tendido. Al anochecer aún vuela otro puente en Granja de

Escarpe.
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Dia 21. Les tropes nacionals continuaren l’avenç ocupant Serra Llarga i La Vall i el 22
feren desallotjar les tropes republicanes d’Aitona, acabant pràcticament així l’operació
del Baix Segre.

El “parte” franquista del dia 22 afegia:

“El enemigo ante el fracaso rotundo de su intento de defensa en la orilla

derecha... comenzó a trasponer el Segre con algunos elementos en la

tarde del dia 19 y perdida totalmente su moral, abandonó totalmente

nuestra orilla en la madrugada del día 22”.

Després de successius atacs i contraatacs amb pèrdua i recuperació dels principals
punts estratègics, les forces republicanes aïllades en aquell sector i molt inferiors en
número, foren vençudes.

La Batalla del Segre havia acabat.

La valoració que de la campanya del Baix Segre va fer el Comitè Nacional de la Secció de
Defensa republicana en analitzar els motius del fracàs de l’ofensiva, va ser en primer
lloc, no saber aprofitar l’èxit que va representar la ràpida ruptura inicial del front i d’aturar
l’avanç quan no s’havia de fer, donant temps a la ràpida recuperació de les forces
nacionals, atribuint-ho a més a la manca total de lligam i cooperació entre els distints
comandaments i per suposat que el resultat hagués estat un altre si la direcció de les
forces hagués estat confiada a homes amb competència militar.

A més, l’Estat Major del XIII Cos d’Exèrcit va demostrar un desconeixement absolut del
potencial enemic, tant en el de primera línia com en el de la reserva.

També titllà de catastròfic el resultat dels repetits i inútils intents d’ocupar el cap de pont
de Serós, als defensors del qual se’ls creia incomunicats de la resta de les forces quan
la realitat no era així, fet que els permetia continuar rebent tota mena d’auxilis i
avituallaments.

Com a mesures disciplinàries van ser destituïts els caps de la 24 Divisió, Miguel García
Vivancos i el del dotzè Cos d’Exèrcit, tinent coronel Vega.
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III. ASPECTES SANITARIS

Conscients de la importància que tenia que els ferits de guerra rebessin atenció mèdica
amb la màxima urgència possible, l’assistència sanitària al front de batalla estava
organitzada en aquest sentit.

Era el metge de batalló l’encarregat d’organitzar tot els serveis d’auxili als ferits des de
la primera línea de foc fins a la seva evacuació, quan calia, a l’hospital de reraguarda.
El primer punt d’atenció es procurava situar-lo el més prop possible de la línia de foc,
aprofitant qualsevol lloc resguardat com ara una balma, una cabana o una simple roca
que oferís aquesta protecció. Traslladat el ferit a aquest refugi se li practicava la primera
cura d’urgència per des d’allí derivar-lo generalment a l’hospital de campanya, situat al
lloc més proper possible del camp de batalla.

A l’hospital de sang o de campanya, els ferits eren classificats segons la gravetat de les
seves ferides, amb la finalitat de derivar-los o no a un altre destí.

En el front del Baix Segre, per l’escassetat de lliteres de què es disposava, els ferits
solien ser traslladats al primer punt de socors, quan no podien fer-ho pels seus propis
mitjans, a coll d’un altre soldat.

Quan era possible, aquest lloc es procurava que disposés d’algun camí que facilités el
posterior trasllat dels ferits a l’hospital de sang, cosa que es feia segons la distància que
els separava, en llitera o en qualsevol vehicle habilitat com a ambulància.

Els principals hospitals de sang van establir-se a Soses i Seròs. A Torres de Segre també
n’hi havia, però menys important.

L’hospital de campanya de Soses es va establir en una casa del carrer del Portal, aprofitant
que disposava d’una molt àmplia sala.

Des d’allí, per una improvisada trinxera d’evacuació, els ferits eren traslladats en
ambulància a través d’una passarel·la per creuar el riu Segre, a Torres de Segre i des
d’aquí, la majoria feien cap a l’hospital divisionari d’Arbeca.

Els morts, per la mateixa trinxera, se’ls duia a soterrar als afores del poble, en el lloc
conegut com “Bancal del Pairada”.

A Seròs, a causa dels reiterats combats per conquerir el reducte nacional del seu cap de
pont, és on va ser més gran el nombre de ferits i morts. No hi podia mancar el corresponent
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hospital de sang situat en aquella ocasió en una balma i cabana habilitades com a tal
per estar a resguard de les bales enemigues, al Barranc de Bovalar.

L’elevat nombre de morts que es produí als combats de Seròs, va obligar que a més que
molts dels enterraments es feren en qualsevol indret d’aquell entorn (encara ara
apareixen restes humanes en el lloc més inesperat), s’hagué d’obrir vàries fosses
comunes, com la de Matacanyes, on hi ha soterrats, barrejats, soldats republicans amb
musulmans del bàndol nacional. Al cementiri de Fraga s’hi van enterrar molts militars
d’ambdós bàndols morts a l’hospital militar al novembre i al desembre de 1938.

Com a Hospital Divisionari d’Arbeca, on eren ingressats molts dels ferits de la Batalla del
Segre, va ser habilitat el casal de l’antic Centre Republicà, actual Casa de la Vila. Es van
destinar la planta baixa i les dues àmplies sales de la primera planta.

De l’assistència als ferits en tenien cura tres cirurgians, sota la direcció d’un comandant
metge. Els cadàvers eren sepultats en una fossa oberta en un pati situat a la vora del
cementiri. Aquest hospital va estar en servei des de l’abril de 1938 al gener de 1939.

A Arbeca hi havia també un hospital per a malalts ubicat en el que va ser Centre
Independent. En aquest centre és on van ser ingressats els malalts palúdics procedents
de la greu epidèmia que a partir de mitjà agost s’inicià entre les tropes de la zona de
Vilanova de la Barca, l’origen de la qual semblaven ser soldats procedents del Delta de
l’Ebre, regió en la qual la malaltia era endèmica. Aviat el nombre de malalts va ser tan alt
que va ser necessari derivar-los també a l’hospital de les Borges Blanques.

Com a mesura preventiva es va procedir a eliminar tota mena de tolls d’aigua estancada
existents en aquelles voreres del Segre i a administrar profilàcticament quinina als soldats,
mesura a la qual eren en general rebecs per considerar-la perjudicial per a la seva salut,
especialment perquè es creia que “atacava el cor”. Els soldats intentaven tota mena de
subterfugis per escapolir-se’n, malgrat ser-los-hi subministrada i obligats a prendre-la
durant el repartiment del “ranxo”.

Els morts i ferits durant la campanya

És impossible conèixer el nombre real de morts i ferits que es produïren en l’especialment
sagnant Batalla del Baix Segre.

La relació que va facilitar l’exèrcit nacional és la següent: 3 capitans,8 tinents,15 alferes,
23 suboficials i 214 elements de tropa.
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Quant als ferits:1 tinent coronel, 1 comandant, 13 capitans, 39 tinents (entre ells ho va
ser el tinent metge Francisco Artero Soteras, del regiment Villarobledo, de Cavalleria), 64
alferes provisionals, 93 suboficials i 2.990 elements de tropa. Van ser fets 616 presoners.
Total general: 3.396.

Aquesta xifra, tot i la seva importància, no sembla que representés més que la meitat de
les baixes reals.

Moltes de les víctimes del cap de pont de Seròs del bàndol nacional van ser enterrades
al cementiri d’Alpicat, ja que la ciutat de Lleida, com hem dit, es va dividir en dues zones
en ser línea de front, quedant la riba esquerra, i per tant el cementiri, en mans republicanes,
juntament amb els barris de Cap Pont i la Bordeta; la resta de la ciutat, situada a la riba
dreta, va quedar en mans franquistes. Aquesta contingència va obligar a que els morts
haguessin de ser enterrats al cementiri més proper, en aquest cas el d’Alpicat.

D’un total de 146 militars enterrats entre abril de 1938 i abril de 1939, la majoria foren
soldats d’infanteria. D’ells, 47 moriren a l’Hospital Militar de Lleida com a conseqüència de
les ferides rebudes al front i 14 consten com a morts al combat del front de Serós (novembre
de 1938), quantificant-se així com el grup més nombrós de víctimes les produïdes en les
lluites aferrissades d’aquell cap de pont. Les víctimes relacionades pertanyen totes al
bàndol franquista, arribades des del front d’Aragó per a defensar la nova línea del Segre.
Entre els morts, n’hi figuren dos de l’exèrcit republicà (una mort al front i l’altre ajusticiat).1

Les defuncions s’anotaven als corresponents llibres parroquials, on hi figuren anotacions
molt interessants: filiació, causa de la mort, lloc on se va produir, rang i companyia, lloc
on es van recuperar els cossos, etc. En el cas d’un soldat republicà hi va anotar: “cadáver

de un soldado que perteneció al ejército rojo que falleció en Lérida el día anterior a

resultas de las heridas recibidas en el frente de Serós. Se llamaba Salvador. Soldado de

la parte contraria. Era casi imberbe, víctima del bombardeo”. 2

La pèrdua de bona part de la documentació republicana fa impossible conèixer amb
exactitud el nombre de morts i ferits que van sofrir les seves tropes.

Van ser soterrats 526 cadàvers i es varen fer 2.790 presoners, però la seva xifra, com la
de morts, degué ser molt més elevada.

Efectivament, un document del Comité Nacional de Defensa Republicana va fer aquesta
referència sobre el resultat de l’ofensiva: “Dos Brigadas desorganizadas y con un millar

de bajas aproximadamente”. Sobre els següents atacs deia que: “lo único que se ha

conseguido es sumar mil muertos más a la ya de por si larga lista de bajas”.
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IV. EPÍLEG

La transcendència de la batalla del Baix Segre en el si de la Guerra Civil, va ser més gran
del que se li ha atribuït.

La derrota va provocar la desmoralització d’unes tropes republicanes que van comprendre
la impossibilitat d’assolir la victòria d’un exèrcit indisciplinat comanat per militars no
professionals enfront d’un altre ben estructurat i organitzat.

La tossuderia en voler ocupar la bossa que les forces franquistes havien establert al cap
de pont de Seròs, va representar a més d’una gran pèrdua d’homes i material, el no
poder actuar amb l’eficàcia deguda en altres operacions més transcendentals.

Va ser excessiu i desproporcionat el nombre de baixes que aquell breu període de lluita
va suposar per als dos bàndols.

V. APÈNDIX

I. FORCES CONTENDENTS

Forces republicanes
16 Divisió, comanada pel major Sebastià Zamora: Brigades 23, 24 i 149.
34 Divisió ( tinent coronel Sánchez Balibrea). Brigades 68, 94 i 218.
24 Divisió (tinent coronel García Vivancos). Brigades 3, 56 i 179.
72 Divisió (major Sanz). Brigades 38, 93 i 213.
56 Divisió (havia intervingut a Vilanova de la Barca amb el nom de Divisió Mixta).

Forces nacionals
40 Divisió, des de Lleida fins a Mequinença (coronel González Badía). Aquest front estava dividit
en quatre subsectors. Ens interessa en aquest estudi el 2 i el 3 (des de 4 quilòmetres aigües
amunt, enfront Alcarràs i Soses, i des d’aquest poble a la confluència del Segre amb el Cinca).

Sector 2: comandament, tinent coronel Vila Pérez.
136 Batalló de San Marcial, 192 Batalló de Zamora i 3 Batalló de Burgos (aquest darrer
en reserva).

Sector 3: comandament, tinent coronel Suaréz Alvárez.
1 Batalló de la Victoria , 282 Batalló de Tenerife, 5 Batalló de Granada i 1 de Gerona
(aquest darrer en reserva).
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Com a reserva del Cos de l’Exèrcit hi havia 12 batallons distribuïts per tot el front, el
batalló 17 de metralladores situat al sector de Lleida i primera i tercera Brigades de
Cavalleria.

La distribució de forces al sector atacat (cap de pont de Seròs ) era:
De la 40 Divisió, entre Alcarràs i Seròs:
282 Batalló de Tenerife i 192 Batalló de Zamora.
Al cap de pont de Seròs: Primer Batalló de la Victòria i una secció de
llançaflames de la Legió i diverses peces antitancs.
Entre el cap de pont i la confluència dels rius Segre i Cinca, el cinquè
Batalló de Granada.
Immediatament després de l’atac arribaren:
13 Divisió:  Batalló de Toledo, primer Tabor de Melilla.
4 Divisió de Navarra:  B. Batalló Melilla i C. Batalló de las Navas.
Una Bateria 105,  una Bateria 100/17
En dies successius anirien arribant més forces pertanyents a les primeres
Divisions esmentades, desplegades al llarg del Segre en el sector de Lleida-
Corbins-Balaguer.

Orgànica de l’Exèrcit
Si repassem quina era l’orgànica dels exèrcits de terra de l‘època veurem la magnitud de
les que van actuar a la batalla del Baix Segre:

Exèrcit: 2 o 3 Cossos d’Exèrcit amb Unitats de capacitat estratègica
(aproximadament 120.000 homes).
Cos d’Exèrcit: 3 Divisions o 2 Divisions més altres reforços (aproximadament
50.000 homes).
Divisió: 3 Brigades més nucli de recolzament divisionari (artilleria, logística,
enginyers, etc.). ( Aproximadament 12.000 homes).
Brigada: 3 Regiments més nucli de recolzament de Brigada (artilleria,
logística, enginyers, etc). (Aproximadament 4.000 homes).
Regiment: 3 Batallons (aproximadament 1.500 homes).
Batalló: 3 Companyies més recolzament de combat i logístics
(aproximadament 500 homes).
Companyia: 3 Seccions (aproximadament 150 homes).
Secció: 3 “Pelotones” (aproximadament 30 homes).
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LA MEDICINA DE LLEIDA DURANT LA GUERRA CIVIL

CAMPS I SURROCA, Manuel

CAMPS I CLEMENTE, Manuel

RESUM: L’estudi dels llibres d’actes de la Paeria i de la Diputació ens ha permès conèixer
la medicina civil de Lleida durant la Guerra Civil (1936-1939). Malauradament, els resultats
no han pogut ser complets a causa de la desaparició de les actes de l’any 1937 i de part
del 1938. Bàsicament, hem conegut l’assistència als malalts i als malalts mentals. Els
primers foren atesos al Dispensari Municipal i Casa de Socors ja des del començament
de la Guerra i també a l’Hospital provisional de la Clínica Montserrat a partir de la
constitució de la Diputació l’11 de juny de 1938. Al final de la contesa bèl·lica, els malalts
mentals que es trobaven albergats al manicomi d’Osca van ser traslladats provisionalment
al local de les Germanes Josefines.

Paraules clau: Dispensari municipal, Clínica Montserrat, Casa Misericòrdia, Maternitat, germanes Josefines. Lleida.

Guerra Civil.

RESUMEN: El estudio de los libros de actas de la Paeria i de la Diputación nos ha
permitido conocer la medicina civil de Lleida durante la Guerra Civil (1936-1939). Los
resultados no han sido completos a causa de la desaparición de las actas del año 1937
y de parte de 1938. Hemos conocido la asistencia a los enfermos y a los enfermos
mentales. Los primeros fueron atendidos en el Dispensario Municipal y Casa de Socorro
ya desde el comienzo de la Guerra y también en el Hospital provisional de la Clínica
Montserrat a partir de la constitución de la Diputación el 11 de junio de 1938. Al final de
la guerra, los enfermos mentales que se encontraban albergados en el manicomio de
Huesca fueron trasladados provisionalmente al local de la Hermanas Josefinas.

Palabras clave: Dispensario municipal, Clínica Montserrat, Casa Misericordia, Maternidad, hermanas Josefinas.

Lleida. Guerra Civil.

*

Estudiem el funcionament de la sanitat civil de la ciutat durant la Guerra Civil de 1936-1939,
ja que l’element militar va utilitzar tots els locals possibles de la ciutat per poder atendre els
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ferits de guerra. Però ha estat impossible descriure en forma de lectura fàcil l’organització de
l’atenció als malalts i als malalts mentals d’aquells anys, que amb independència dels ferits
constituïen l’altra part de la població necessitada d’assistència. Necessàriament l’exposició ha
de ser entremaliada, com ho va ser aquella època. Per això, abans d’entrar en matèria, relatarem
alguns fets essencials extrets de l’espessor de dades que ens serviran de fil conductor.

Atesa la mala situació econòmica, a començaments de setembre de 1936 el comitè
municipal revolucionari va restringir el servei facultatiu del Dispensari Municipal, i a partir
del 23 d’octubre, data de la constitució del nou Ajuntament revolucionari, es va decidir
municipalitzar els serveis públics i, com a tals, també els sanitaris. El municipi prengué la
iniciativa de proveir directament la carn als hospitals de sang i a les clíniques.

Durant els nou mesos de conquesta de la ciutat per les tropes franquistes, compresos
entre el 3 d’abril de 1938 i el 7 de gener de 1939, Lleida va romandre assetjada per
l’exèrcit republicà des del marge esquerre del Segre. El deteriorament de la salut pública
era notable. A meitats de maig de 1938, la mancança d’un hospital civil va empènyer
l’Ajuntament a ampliar els serveis del Dispensari Municipal, on solament havien quedat
els metges Artur i Miquel Hellín. Pocs dies després es va refer la Diputació i, com a
conseqüència, es va començar a desplegar la seva assistència mèdica mitjançant la
utilització de la Clínica Montserrat com a petit hospital provincial provisional.

El mes de gener de 1939 es van iniciar els expedients de depuració a tots aquells
sanitaris que volien treballar com a funcionaris de la Diputació. Van tenir sort el doctor
Francesc Bordalba i el practicant Josep Iglesias Gómez, però no la van tenir els doctors
Francesc Serra Salses i Salvador Vázquez de Parga, ni la practicant na Trinitat Torrebadella,
que foren apartats dels seus càrrecs.

En aquells dies, la progressiva conquesta franquista de molts pobles de la província va
ocasionar que les necessitats dels serveis sanitaris de la Diputació anessin augmentant
ràpidament. Es van convocar places per cobrir amb caràcter provisional. A més, a causa
de la insuficiència de la Clínica Montserrat, es va acceptar l’oferiment de l’Exèrcit
d’atendre en els seus hospitals els malalts i ferits de la població civil masculina, seguint
aquella clínica destinada a l’hospitalització de les dones.

També en aquelles dates es va acordar el trasllat immediat dels dements albergats en el
manicomi d’Osca al local de les germanetes Josefines del carrer Acadèmia de Lleida,
cedit poc temps abans per la comunitat a la Diputació amb finalitats benèfiques.

A meitats de març la Diputació va gestionar a Burgos la devolució dels asils de Beneficència
que ocupava l’element militar de sanitat, convertits en hospitals, i el 25 d’abril es van
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traslladar els malalts instal·lats a l’edifici de les Germanes Josefines a la casa de
Misericòrdia.

El 25 de maig es va acordar el trasllat de l’Hospital de la Clínica Montserrat a l’edifici de
la Casa Misericòrdia. En la mateixa data, el general en cap de la Quarta Regió Militar va
retornar a la Diputació l’edifici de la Casa de Maternitat i li va deixar en dipòsit 200 llits
complets i el material quirúrgic que hi havia.

En acabar la guerra la ciutat havia quedat molt deteriorada. Per aquest motiu la Creu
Roja va acordar amb l’Ajuntament la instal·lació d’un hospital a l’edifici de la Gota de
Llet, a càrrec seu, amb la finalitat de suplir l’actuació benèfica dels municipis i de les
diputacions arruïnades.

1936

A començaments de gener de 1936 el doctor Rovira Nebot formava part de la Junta
Municipal de Sanitat (el mes de novembre, considerat facciós, se li van apoderar de dos
cases situades respectivament al núm. 9 de l’Avinguda de la República i al núm. 17 de la
Ronda de l’Estació). Un decret del Govern de la Generalitat de 12 de febrer, va reposar a
llurs càrrecs l’alcalde i els consellers que havien estat designats per elecció popular el
14 de gener de 1934 i havien estat destituïts arran dels successos del mes d’octubre.
Ocupà el càrrec d’alcalde Antoni Vives Estover, i l’oftalmòleg Antoni Pujadas Fabregat
retornà com a regidor.

Immediatament es va reintegrar a les seves funcions el tocòleg municipal Josep Roig (1)
i es va anunciar el concurs per proveir la plaça vacant de metge titular que quedava,
retribuïda amb 3.000 pessetes anuals i 300 pessetes en qualitat d’inspector de sanitat.
El president del tribunal examinador seria un representant de l’Acadèmia de Medicina.

El mes de maig l’Ajuntament fixava les condicions per a l’arrendament dels serveis
sanitaris públics instal·lats en els baixos de la plaça de la Llibertat (actual Plaça de Sant
Francesc), els quals comptaven amb un servei de bany amb aigua calenta (2). Poc temps
després es va concedir l’excedència del professor municipal de Gimnàstica, doctor Epifani
Bellí Castiel, i es van reconèixer els mèrits del metge municipal Enric Godàs en la seva
tasca d’inspecció mèdica escolar (3).

El 30 de juny es va aprovar la venda en subhasta pública de materials procedents de la
Gota de Llet i el 14 de juliol es va concedir una llicència al metge municipal Miquel Hellin
Sol. Cinc dies després, fou proclamat l’Estat de Guerra per la guarnició de la plaça de
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Lleida, contra la voluntat del Govern de la República. Van sortir als carrers de la ciutat
destacaments mixtes de tropa i paisans dels partits dretans. El dia següent, declarada la
vaga general per les organitzacions obreres, els soldats feren causa comú amb els
treballadors i empresonaren l’oficialitat rebel, i juntament amb milícies ciutadanes (milicians
republicans) que es constituïren tot seguit, proveïdes d’armament, es feren amos de la
població i van constituir comitès directius del moviment antifeixista. Aquests esdeveniments,
la crema d’esglésies i convents que tingueren lloc immediatament, així com la persecució
dels elements dretans que prengueren part en el moviment feixista i la persecució de
l’oficialitat, dels capellans i dels paisans de dreta, van paralitzar la vida normal de la ciutat.

De seguida l’Ajuntament va mostrar la seva adhesió a les institucions populars i
democràtiques de Catalunya i de la República espanyola.

Poc temps després, es va acordar instal·lar la prolongació del ramal d’aigua del passatge
de la Premsa en uns 50 metres per tal de servir aigua al Centre Sanitari Intercomarcal
que es construïa al passeig de Prat de la Riba (4). A finals de setembre, el veterinari
Ricard Vila, que havia estat  desplaçat a aquest centre sanitari a causa de la situació
provocada per la revolució, es va incorporar a les seves funcions municipals.

Molt aviat, pel fet de no haver comparegut a prestar el servei des del 19 de juliol sense
al·legar cap causa justificada, es va cessar el metge del Dispensari Municipal i Casa de
Socors, Josep Aragonés Pifarré. Se’l va declarar desafecte a la República (5).

El 16 d’agost va ser assassinat el veterinari municipal, inspector de carns i peixos, Asensi
Mir Aldomá, juntament amb el rector de la Floresta. Casat amb Josepa Reig Mir, tenia dos
fills petits, de sis i quatre anys (6).

L’1 de setembre la Comissaria de la Generalitat a Lleida destinà el mestre municipal
Ramon Sales Torres com a director de la Casa Maternitat i el mestre Miquel Sol Torres
com a director del Casal d’Acolliment, amb la intenció que fossin substituïts per perso-
nes adients.

L’esmentada Comissaria i el Comitè Popular Antifeixista, en compliment de l’acord pres
per la representació del proletariat de Lleida, van decidir destituir l’Ajuntament i substi-
tuir-lo per un Comitè Municipal integrat per dos representants de cada una de les
organitzacions obreres de la ciutat. La tarda del 9 de setembre es va designar Fèlix
Lorenzo Páramo, de la CNT, cap d’aquest Comitè Municipal Revolucionari.

Aquell mes es va constatar una vertadera disbauxa en l’actuació del Dispensari Munici-
pal, sobretot en la qüestió de medicaments, que es facilitaven fins i tot als forasters.
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Atès que es tractava d’un centre sanitari intervingut pel Comitè Antifeixista, l’Ajuntament
creia que les despeses del mateix i, fins i tot els sous dels metges, havien d’anar a càrrec
d’aquest Comitè i no del Comitè Municipal Revolucionari. L’assumpte passà a estudi (7).

Mentrestant en l’opinió pública dominava la sensació que la corporació municipal havia
perdut prestigi.

Es van concretar els diversos serveis de sanitat del Dispensari Municipal i Casa de
Socors, així com el proveïment de medicaments. Això comportà el nomenament de Josep
Porta Valls com a metge interí d’aquesta institució i la petició a la Generalitat de la
reparació del servei antiveneri del local (8).

Atesa la mala situació econòmica, el 20 d’octubre es va desestimar l’oferiment del
metge Emili Raimat Mola com a odontòleg del Dispensari i es van excloure del dret al
jornal mínim de 10 pessetes diàries, la llevadora municipal, l’encarregada de la neteja
del Dispensari i els tres metges supernumeraris (aleshores vacants), el professor de
gimnàstica (aleshores excedent), etc.

El 23 d’octubre, atès el Decret de la Conselleria de Seguretat Interior de Catalunya de
l’11 d’octubre, es va constituir el nou Ajuntament i es va elegir oficialment com a alcalde,
Fèlix Lorenzo Páramo. De seguida es van crear 10 departaments, entre els quals figuraven
el d’Assistència Social (beneficència, bagatges i allotjaments, Dispensari i Casa de
Socors, asils, mendicants i ganduls, padró dels pobres, distribució dels habitatges
apropiats) i el d’Higiene i Sanitat (neteja de la població, abastiments d’aigües, rentadors,
sanitat dels cementiris, Laboratori Municipal, aliments, etc.).

Es va acordar imposar 500 pessetes de multa a cadascuna de les industrials Àngela Roig
i Montserrat Isern pel fet de vendre vi adulterat amb sacarina (9).

El 4 de novembre, l’alcalde va fer una declaració de govern on exposà les seves intencions
més immediates. El primer problema que calia afrontar era el de l’habitatge, molt agreujat
pel crescut nombre de famílies a les que la guerra obligava a donar hospitalitat. Per atendre
aquesta necessitat era imprescindible prendre les mesures necessàries per a l’acabament
dels edificis en construcció i construir les cases bloc que fossin necessàries, la qual cosa
també ajudaria a descongestionar els barris malsans de la ciutat i a tenir cura de la
higienització dels allotjaments i de la urbanització dels carrers. Com a conseqüència es
podria donar ocupació a un nombre considerable d’obrers i evitar l’atur forçós.

Però com que les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament eren molt insuficients, calia
acudir a la propietat privada, que originava la professió de rendista, espill d’una acumulació
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de riquesa que en aquells moments no podia justificar la pertinença particular. Per això,
segons l’alcalde, es tractava de municipalitzar l’habitatge, el transport i totes les activitats
que poguessin ésser considerades com a servei públic, entre les quals es trobaven
també les funcions sanitàries. De la mateixa manera, era d’importància primordial vigilar
l’abastiment de la ciutat per poder garantir la puresa i la bona qualitat dels aliments,
amb les anàlisis dels que fossin de fàcil adulteració.

Es van fixar els sous dels regidors amb la quantitat anual de 3.600 pessetes, equivalent
a les 10 pessetes diàries fixades per als milicians i obrers en general. Els sous dels
metges municipals eren més baixos, com ho veurem més endavant.

El municipi prengué la iniciativa de proveir directament la carn als hospitals de sang, a les
cases d’assistència social, a les clíniques, a la presó, a l’Institut de la dona que treballa
i als hotels socialitzats.

Lleida, pel fet de ser la ciutat més important que limitava amb terres aragoneses que
s’anaven conquerint al feixisme, es veia constantment en la necessitat d’acollir les
nombroses famílies que fugien dels pobles devastats de l’Aragó. A finals de novembre,
amb els mesos de guerra que havien passat, havien arribat més de 12.000 habitants
refugiats, l’acolliment dels quals (habitatge i atenció benèfica) va suposar un gran sacrifici.
A aquesta càrrega se li sumava també l’atur, on  hi havia inscrits uns 1.500 obrers. Es va
acordar, com a primera mesura, la recaptació total dels lloguers de totes les finques urbanes.
Els propietaris que no lliuressin els diners d’aquests lloguers a l’Ajuntament, serien declarats
desafectes al règim i se’ls expropiaria els béns, que passarien a poder de l’Ajuntament.

Els comerciants i industrials de la ciutat serien objecte d’una contribució especial de guerra a
satisfer d’un sol cop a la presentació del rebut. Van ser classificats en sis categories amb les
quotes respectives de 1.000, 600, 300, 200, 100 i 50 pessetes. Per als mesos de desembre i
de gener, les despeses destinades a les brigades sanitàries van ser de 24.222,25 ptes.

El 9 de desembre es va gestionar la immediata reincorporació dels metges Borràs i
Godàs al seu servei del Dispensari Municipal, amb la condició que els sindicats CNT i UGT
designessin un metge cadascun per a ocupar les vacants provisionals que els dos metges
esmentats deixaven en altres serveis hospitalaris. També es va anunciar un concurs per
a proveir en propietat la vacant produïda per la destitució del metge Josep Aragonés, que
aleshores ocupava interinament el doctor Josep Porta.

Segons J. Sagués San José, en el seu treball sobre la Guerra Civil a la ciutat de Lleida, el
doctor Antoni Borràs Estiarte treballava a l’Hospital Intercomarcal (abans Provincial)
com a ajudant de cirurgia, i el doctor Enric Godàs Vilà com a cap de pediatria.
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1938

El 3 d’abril, Lleida va ser ocupada per l’Exèrcit Nacional. El dia 5 es va encarregar a
Valentín Martín Aguado la funció d’alcalde gestor de la ciutat, el qual es va ocupar
ràpidament del proveïment de l’escassa població civil que hi vivia, especialment en la
part que no tenia accés al riu, ja que l’exèrcit republicà tirotejava sense parar amb trets
de canó i morter des del marge esquerre. Va ser fonamental l’auxili que va prestar
Assistència Social i Beneficència Militar, especialment per a tots aquells que es trobaven
sense casa a causa dels bombardejos i canonades. Equips militars reparaven el servei
d’aigua potable i les companyies corresponents atenien la reparació de les línies
elèctriques.

La Llei de 5 d’abril de 1938 va liquidar l’Estatut de Catalunya, així com les seves
competències legislatives i executives i els serveis que van ser cedits a la regió catalana
per la Llei de 15 de setembre de 1932.

El 26 d’abril seguia el tiroteig des del marge esquerre del Segre, fet que retardava la
reintegració de la població civil a les seves cases. Es tiraven deixalles d’animals des de
l’escorxador d’intendència situat a la fàbrica de paper de Rosselló, la qual cosa lesionava
notablement la salut pública.

Acabat el termini per a la presentació dels empleats municipals que es trobaven en la
zona conquerida per l’exèrcit franquista, es van presentar a la secció de Beneficència
els metges Artur Hellín i Miguel Hellín i na Antònia Capó. No s’hi van presentar els metges
Robert Perenya, Francesc Cava, Josep Rabasa, Josep Roig i Miguel Cava. Tampoc van
acudir Enric Godás ni Josep Porta. A la secció de l’Escorxador s’hi va presentar Francesc
Blavia (10).

La situació econòmica del municipi era deplorable. A començaments de maig es va demanar
per part d’alguns veïns l’obertura del mercat de Pi i Margall, cosa que es va denegar perquè
la ciutat encara continuava abatuda per l’artilleria republicana amb la corresponent
disminució de la població, la qual s’abastava de sobres amb el mercat del Pla.

Molts funcionaris s’absentaven de la ciutat per formular, a posteriori, excuses de
suposades malalties; altres demanaven llicència per uns dies però s’excedien en el
temps de permís. Per tallar aquests abusos es determinà no pagar els dies d’excés i no
abonar les absències per malaltia mentre duressin aquelles difícils circumstàncies.

La mancança d’un hospital civil a causa de les circumstàncies extraordinàries que vivia
la ciutat, va obligar l’Ajuntament a ampliar els serveis que es prestaven en el Dispensari
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Municipal i Casa de Socors, on solament havien quedat els metges titulars Artur i Miquel
Hellín i no s’havien presentat la resta de facultatius. Es va aprovar la següent plantilla:
els metges Artur Hellín, Francesc Serra Salses, Andreu Chordi Bergua, Josep M. Mostany,
Francesc Bordalba, Ramon Bordalba (otorinolaringòleg), Josep Martínez Teruel (havia
estat metge d’Alcarràs durant poc temps), Josep Grau i  Miquel Hellín. Tots amb un sou
de 2.750 pessetes excepte Artur Hellín, que en cobraria 3.000 i 850 de quinquennis, i
Miquel Hellín, que en cobraria 2.750 i 275 d’un quinquenni. Després els practicants Pius
Manuel Randua, Josep Iglesias i na Trinitat Torrebadella, amb el sou anual de 2.500
pessetes cadascun. També el mosso sanitari Eladi López Lorenzo, amb  el sou diari de 6
pessetes; les germanes josefines, Maria, Càndida i Gaia, amb el sou de 2 pessetes
diàries cadascuna; la infermera Carme Seró, pagada únicament amb el menjar i la
cuinera Bernardina Betria, amb el sou de 3 pessetes diàries (11).

L’Ajuntament havia de facilitar els aliments als asilats de la Casa Misericòrdia perquè la
Diputació encara no s’havia constituït (12). També havia de fer el mateix amb els aliments
dels reclusos de la presó. Va ser l’11 de juny quan es va constituir la comissió gestora de
la Diputació, amb la presidència a càrrec de Conrado Cortada Barri. L’únic partit polític
seria Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Més endavant, el 15 de març de
1939, la corporació va acordar reclamar a la Diputació de Barcelona el mobiliari i les
màquines d’escriure, el cotxe del servei sanitari i dos ambulàncies que hi van fer cap,
procedents de la que va ser Comissaria de la Generalitat de Catalunya a Lleida, instal·lada
a l’edifici de la Diputació quan aquesta va desaparèixer.

El 17 de juny, atès que era el temps de la collita i les tropes que es trobaven escampades
per l’horta soltaven aigua, es va demanar al comandant militar de la plaça que
s’abstinguessin de fer-ho.

Es va gestionar la instal·lació del servei telefònic en el Dispensari Municipal y Casa de
Socors i es va abonar al practicant José Frontera Ordóñez els seus serveis en aquest
establiment benèfic des del 17 de juny (13).

A començaments de juliol el doctor Francesc Bordalba era el director del Dispensari.
D’altra banda, el pavelló de la Casa Misericòrdia no reunia condicions ni disposava de
personal competent per a l’acolliment dels malalts mentals de la província, motiu pel
qual es va acordar subscriure un contracte amb algun establiment frenopàtic mentre no
es conquerís Sant Boi per les tropes franquistes (14). El dia 6 es va designar el veterinari
municipal Artur Anadón Peris, que es trobava en excedència, per ocupar la seva plaça del
Laboratori Municipal i la de subdirector de l’Escorxador.
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La situació econòmica del municipi era caòtica. L’Ajuntament havia demanat un crèdit
de 300.000 pessetes a l’Estat i solament n’havia rebut 100.000. La ciutat era canonejada
gairebé diàriament i les cases i magatzems eren saquejats sense interrupció. La població
era de dos o tres mil ànimes, ja que solament hi romanien els militars i els empleats amb
residència obligada. Això suposava una anul·lació gairebé completa de totes les fonts
d’ingrés municipal. Per això es va acordar cessar el proveïment dels reclusos de la presó
i dels asilats de la Casa Misericòrdia (15). No obstant això, l’Ajuntament va concedir una
subvenció de 5.000 pessetes a la Creu Roja Nacional de Lleida pels serveis que havia
prestat aquella temporada.

El mes de juliol el veïnat es queixava de la defectuosa qualitat del pa i del monopoli de
l’Ajuntament en el seu mercat (16). En un altre ordre de coses, la Diputació va pagar al
farmacèutic Francesc Mestres Pintó la quantitat de 220,65 pessetes pels medicaments
que havia prestat a la Casa Misericòrdia durant els mesos de maig i juny (aquesta
institució havia estat abandonada pels seus dirigents el 27 de març a causa del
bombardeig que aquell dia sofrí la capital, però aviat va tornar a funcionar). També va
concedir al doctor Vallory l’autorització de 30 dies de permís per incorporar-se al seu
destí de cirurgià, ja que es trobava en curs de pràctiques en els hospitals militars (17).

Atès que es mancava d’hospital provincial, el 15 de juliol la Diputació va acordar que el
nen d’Alguaire Sebastià Serramona, ingressés a l’Hospital Provincial d’Osca. La família
solament pagaria les despeses del desplaçament.

El 26 de juliol, al mateix temps que la Diputació concedia la fusta que existia a la Casa
Misericòrdia per destinar-la a les atencions urgents de l’Hospital de Campanya de l’Exèrcit
del Nord, va rebre l’oferiment del director de la Clínica Montserrat, doctor Francesc
Bordalba, de tot el material i personal de servei que disposava la clínica, amb la finalitat
d’atendre les necessitats sanitàries de la província, tant mèdiques com quirúrgiques. La
clínica, situada al número 3 del carrer del Canonge González, disposava de tot allò més
indispensable per a resoldre tots els problemes urgents que exigien les circumstàncies
del moment. La Diputació ho va acceptar mentre les circumstàncies exigissin la
permanència en l’esmentada clínica d’un petit hospital provincial. Bordalba va renun-
ciar com a metge municipal per tal d’encarregar-se de la direcció d’aquest petit hospital,
amb caràcter interí i accidental (18). De seguida es va organitzar un servei facultatiu i
auxiliar amb funcionaris de la Diputació i dels que ja existien a la clínica. Es va instal·lar
una sala de cirurgia amb el doctor Juli Vallory com a cap i com a auxiliar Eugenio Escobar
una sala de medicina a càrrec del doctor Francesc Bordalba Armengol i un metge auxi-
liar. Es va designar els practicants Pius Manuel Randua, Josep Iglesias i na Trinitat
Torrebadella, amb caràcter provisional. Quant a les especialitats i pels mateixos motius
d’urgència, es va decidir dotar els serveis d’otorinolaringologia, odontologia i oftalmologia.
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Com a personal auxiliar es va designar tres germanes josefines i les infermeres Maria
Dolors Navés, Carme Bolós Camarasa, Paquita Barruezo Amoreno i Mercè Valls; la cuinera
seria Bernardina Bitria, les dones de la neteja, Carme Seró i Dolors Montull i l’encarregada
de rentar la roba, Isabel Eroles Eras. Finalment, també hi hauria un mosso infermer.

Aquest petit hospital provincial provisional va ser instal·lat en una planta de la casa
annexa a la Clínica Montserrat, on es guardava una sèrie d’objectes pertanyents a la
delegació de sanitat. Un exemple d’atenció en aquest centre va ser la intervenció quirúr-
gica d’un nen de Castelló de Farfanya que havia sol·licitat ingressar a Saragossa per ser
operat (19).

De seguida es va aprovar la instància del director interí d’aquest hospital on sol·licitava
l’enderroc, a causa de l’estat ruïnós, de la paret mitgera de la casa contigua, que
corresponia al carrer Ballesteros, i la construcció d’un refugi en el jardí de la casa amb la
finalitat de poder aixoplugar els malalts i, sobretot, de garantir-los la seguretat i d’evitar
l’excitació nerviosa que els produïa l’esclat de canonades i morters (20).

El doctor Francesc Bordalba, atesa la seva conducta durant el temps que va desenvolupar
interinament el càrrec de director administrador d’aquest hospital provincial, va ser
destituït al cap de sis mesos, fent-se’n càrrec provisionalment la ponència de
Beneficència i Sanitat fins que es nomenés un nou director (21).

A finals de juliol es va proposar completar la plantilla de metges municipals amb el
nomenament interí de Josep Mª Calvet Rovira, al mateix temps que s’autoritzava l’enderroc
i el desenrunament de l’edifici Asil de les Germanetes dels Pobres, interessat pel doctor
Eloi Reñé. Mentrestant, es feia gestions per a l’enterrament dels morts de la ciutat al cementiri
de Torrefarrera, atès que el d’Alpicat, on s’enterraven aleshores, ja estava ple (22).

El mes d’agost, membres de la plantilla del Dispensari i Casa de Socors van ser designats
funcionaris de la Diputació i van deixar el càrrec municipal (23). Un d’aquests va ser el
doctor Ramon Bordalba, que també exercia el càrrec d’inspector municipal de sanitat,
afegit al d’otorinolaringologia (24). El 2 de setembre van fer el mateix els practicants Josep
Iglesias Gómez y Pius Manuel Randua i es va concedir dos mesos de llicència per malaltia
al director del Dispensari, Arturo Hellín Mulleras, que vivia al número 13 del carrer de Sant
Antoni (25). Per tal de substituir-lo, es va nomenar el doctor Miguel Hellín Sol.

Ja abans, el doctor Chordi havia considerat convenient que, en establir-se de nou els
serveis hospitalaris de la Diputació, es traslladés el Dispensari i Casa de Socors al local
que ocupava la clínica Formiguera. Quant als aspectes sanitaris havia informat que ja
funcionava l’estació de clor per resoldre les condicions detestables de l’aigua que abastia
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la població i va comunicar que el veterinari Anadón havia denunciat la venta de vàries
classes de carn en el mercat del Pla. També va ordenar l’extermini de gossos a causa de
la detecció d’un de rabiós que havia mossegat a d’altres (26).

El 7 de setembre el mateix doctor Chordi va informar sobre els serveis prestats al municipi
per la Creu Roja durant els mesos de juliol i agost, i l’Ajuntament va acordar concedir a
aquesta institució la subvenció de 250 pessetes.

Andreu Chordi formava part de la comissió gestora de l’Ajuntament, que s’havia constituït
el 3 de juny. Era el tercer tinent d’alcalde (després va ser president del Col·legi de
Metges des del 9 de febrer de 1939 fins el 27 de gener de 1940) i formava part de la
comissió permanent del departament de Governació, que englobava beneficència, sanitat,
Laboratori i Dispensari, asils, inspecció d’aliments, cementiris, etc. (27).

A principis d’agost va presentar la dimissió del càrrec de regidor. Però no li fou acceptada
perquè no era incompatible amb el de metge  municipal (28). Pocs dies després, va
aconseguir que els metges no poguessin fer visites de pagament en el Dispensari Muni-
cipal perquè aquestes s’havien de gestionar particularment en el Col·legi de Metges
(29). A últims d’octubre, el doctor Chordi va ser substituït en el seu càrrec de l’Ajuntament.

Es va designar per formar part en qualitat de vocals de la Comissió Comarcal del Cos de
Mutilats de Guerra, el metge Josep Grau i, com a suplent, el metge Josep Martínez Teruel,
que treballava a l’Hospital de Catalunya instal·lat al Col·legi dels Germans Maristes (30).

El 12 de setembre, amb la finalitat de comprar diversos articles indispensables per a
l’hospital de la Clínica Montserrat, es va autoritzar el doctor Juli Vallory que s’absentés
vuit dies per fer la gestió. Transcorregut un mes i mig sense aparèixer, se’l va requerir
perquè s’incorporés en el termini de deu dies, ja que de no fer-ho se’l destituiria per
abandonament de servei (31).

Vallory no es va incorporar i va manifestar que estaria disposat a reintegrar-se al seu
càrrec si no fos perquè estava sotmès a tractament mèdic de fisioteràpia a l’Hospital
Mola de Sant Sebastià, como ja ho havia justificat oportunament amb un certificat
mèdic. Per això sol·licità que se li concedís l’excedència temporal d’un any i, en cas que
no es pogués considerar aquesta petició, es veuria obligat a presentar la renúncia del
càrrec per impossibilitat física. La Diputació, tenint en compte les crítiques circumstàncies
que es vivien i que era l’únic metge cirurgià amb que es comptava aleshores, va acordar
concedir-li un termini de tres dies per reintegrar-se a les seves funcions. En cas contrari,
se’l consideraria renunciat en el càrrec (32). El 26 d’octubre se’l va donar de baixa de
l’escalafó de funcionaris de la institució (33).
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L’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit d’Ocupació va sol·licitar al director accidental de
l’Hospital Provincial un local per a detinguts malalts i un mitjà de transport d’aquests a
l’Hospital (34).

A començaments de novembre, el consistori va desestimar la petició del càrrec de practicant
municipal a Valeriano Peñascal Fernández i va gratificar amb 125 pessetes mensuals a
cadascun dels practicants de la Diputació, Josep Iglesias Gómez i Pius Manuel Randua,
pels serveis que també prestaven al Dispensari Municipal. També va ampliar en un mes
sense sou la llicència per malaltia que li havia estat concedida al metge municipal interí,
doctor Francesc Serra Salses. D’altra banda, va designar como a subdirector del
Dispensari Municipal i Casa de Socors el metge del mateix centre, Miquel Hellín Sol (35).
Quant al doctor Serra Salses, el 15 de juny havia estat proposat per a la direcció del
Laboratori Municipal i de l’estació de clor. Però dos mesos després se li van concedir dos
mesos de llicència per malaltia, amb dret a cobrar solament el primer mes (36).

Es va posar a la venda 690 quilos de gra d’ametlla i 300 litres de conyac que hi havia en
el rebost de l’Hospital provisional pel fet de no ser necessaris per a les atencions de
l’establiment (37).

El pavelló de l’Institut Provincial d’Higiene es trobava a la Casa Misericòrdia (38), on hi
havia els dispensaris antituberculós, antiveneri i d’higiene infantil (39). Josep Iglesias
Gómez, que era practicant d’aquest Institut, va passar a exercir a l’Hospital provisional
de la Clínica Montserrat (40). La Diputació no disposava d’un establiment adequat
(sanatori antituberculós) i a l’Hospital Provincial tampoc existia una sala especial per a
aquesta classe de malalts (41). Finalment, una ordre del Ministeri de la Governació de 15
de gener de 1939, va fer que deixés de pertànyer a la Diputació el personal de l’Institut
d’Higiene i Dispensari Antituberculós, per passar a la mancomunitat sanitària de la
província, a tots els efectes (42).

A finals de juliol la Diputació va acordar consignar i entregar una subvenció de 500
pessetes mensuals a l’Hospital de la Vall d’Aran fins a finals de desembre, en espera
que trobés una subvenció millor. Aquest Hospital havia estat creat i mantingut per la
Generalitat. La Diputació volia aconseguir que el mantingués l’Estat. A més, ho
considerava urgent perquè el mes d’octubre o com a més tard el de novembre, la Vall
d’Aran quedaria incomunicada de la resta de la província pel port de la Bonaigua (43). Al
final es va resoldre que el següent hivern l’Hospital aniria a càrrec de la Beneficència
General de l’Estat (44). A començaments de febrer de 1939, el Servei Nacional de
Beneficència va comunicar a la Diputació que el doctor Josep Cava Comabella, director
de l’Hospital Comarcal de Viella, havia presentat la dimissió pel fet d’haver estat cridat
a prestar els seus serveis en els establiments hospitalaris de la Diputació, als quals
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pertanyia. Però el comandant militar de la Vall d’Aran va considerar que la marxa d’aquest
metge provocaria una greu situació mèdica, no solament a l’Hospital, sinó a les tropes
d’aquella guarnició i als 32 pobles que integraven aquella vall. Per això va sol·licitar
l’enviament urgent d’un metge que el substituís. Es va acordar buscar-ne un per mitjà del
Servei Nacional de Sanitat i autoritzar el doctor Cava a continuar a l’Hospital de Viella.
Per tal de solucionar de moment el conflicte de carència de metge tocòleg, com ho era el
doctor Cava, es va acordar proveir provisionalment la plaça d’aquesta especialitat per a
l’Hospital Provincial i Cases de Misericòrdia i Maternitat (45). De seguida va ser nomenat
com a substitut provisional del doctor Cava, mentre aquest no es reintegrés a les seves
funcions, el doctor Alfonso Franco López, que s’encarregaria dels serveis de Maternitat
i Misericòrdia i dels de Tocologia de l’Hospital Provincial a partir de l’u de març (46).

El comandant en cap de l’Hospital de Campanya de l’Exèrcit del Nord va sol·licitar a la
Diputació diversos materials per poder arreglar el que estava deteriorat de l’edifici de
l’Hospital Provincial, a causa de l’obús caigut el 28 de juliol. Atès que la Diputació no
disposava dels esmentats materials, li va donar 813 pessetes i 35 cèntims, quantitat a la
qual ascendia la despesa dels materials segons taxació. El 12 de setembre es va reinte-
grar a la situació d’actiu el capellà de l’Hospital Provincial, Miguel Novell Peiró, assignant-
li 3.000 pessetes anuals més un quinquenni (47).

La província de Lleida estava ocupada per l’exèrcit franquista solament en part. Aquells
dies, malgrat l’oposició del president de la Diputació, es van endur cap a Saragossa les
obres d’art del Museu Morera, que estaven emmagatzemades a l’antic Hospital de San-
ta Maria (48).

Disposem d’algunes dades d’economia sanitària. La Creu Roja Nacional de Lleida feia
serveis d’ambulància per a la Diputació, dels quals rebia la quantitat de 500 pessetes
mensuals des del mes d’agost. L’Ajuntament també li va concedir la subvenció de 300
pessetes pels serveis efectuats per les ambulàncies i cotxes a l’exèrcit, a les milícies i a
l’element civil, corresponents al mes d’octubre, i la mateixa quantitat pels serveis del
mes de novembre (49).

A finals de setembre, la Diputació va aprovar una factura de 999 pessetes presentada
pel Col·legi de Farmacèutics relativa al material quirúrgic i als medicaments amb destinació
a l’Hospital Provincial; les factures de 128,90; 102,95; i 47,45 pessetes dels farmacèutics
Hellín, vídua de Soler i Recasens respectivament, pels medicaments subministrats a la
infermeria de la Casa Misericòrdia; una factura dels aliments subministrats a l’Hospital
el mes d’agost, que ascendia a 1.020,55 pessetes, i una del vestuari i llits subministrats
al mateix Hospital, de 1.337,50 pessetes (50).
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Va abonar al farmacèutic Ignasi Ramón, la quantitat de 168,60 pessetes pels medicaments
i fórmules subministrats a la Casa Misericòrdia durant el mes d’octubre i les factures
dels aliments subministrats a l’Hospital Provincial: pa (155,25 pessetes), peix (96,35
pessetes), carn (360,40 pessetes), vi (46,35 pessetes), cansalada (56,50 pessetes) i
varis (64,20 pessetes); a la farmàcia central, de la vídua d’Alfred Soler, li va abonar 67
pessetes (51).

També va acordar concedir a la Delegació Provincial d’Assistència a Fronts i Hospitals de
Lleida, a petició de la seva delegada Maria Recasens, 500 pessetes, amb la finalitat
d’ajudar a proporcionar les peces de vestir necessàries perquè els combatents de les
trinxeres poguessin suportar el fred de l’hivern que s’apropava (52). L’Ajuntament també
hi va contribuir amb 1.000 pessetes (53).

El president de la Diputació va fer gestions amb el tinent coronel, cap d’Intendència
d’Almacelles, per a l’adquisició d’aliments destinats a la Casa Misericòrdia i a l’Hospital
Provincial amb la finalitat de poder mantenir els asilats i els malalts. Les despeses
destinades a l’Hospital el mes de setembre, havien estat les següents: pa (135 pessetes),
peix (90 pessetes), carn (209,20 pessetes), llet (256,80 pessetes), cansalada (78,95
pessetes), cafè (75 pessetes), vi (35,80 pessetes), varis (45,60 pessetes) i utensilis (29
pessetes) (54).

Els dements de la província de Lleida estaven reclosos en el manicomi d’Osca, el qual va
rebre de la Diputació 24.928 pessetes, corresponents al tercer trimestre de l’any (55).

Amb la finalitat de poder treballar com a funcionari de la Diputació, calia passar el tràmit
de la depuració, que duia a terme el mateix president de la comissió gestora de la
institució. Quant al practicant Pius Manuel Randua, es va demostrar que havia estat soci
de Joventut Republicana per poder continuar treballant. Però es va donar de baixa el
1935. Com què no va arribar a formar part de cap dels partits enquadrats dins el Front
Popular, se’l va declarar lliure de responsabilitat i de sanció (56). La mateixa sort va tenir
el doctor Francesc Bordalba, el qual havia actuat en tots els partits polítics per poder
vagarejar en la direcció de la ciutat. Era d’idees esquerranes malgrat haver ocupat
càrrecs de confiança en temps de la dictadura (alcalde de la ciutat). Els fets que se li
imputaven o les idees que sostenia no havien arribat a quallar en cap dels partits del
Front Popular. A més, segons l’alcaldia i la Delegació d’Ordre Públic, era d’immillorable
conducta i antecedents. Les mateixes institucions van informar que havia estat molt
perseguit pels republicans i era molt afecte al Movimiento Nacional. Per tot això se’l va
declarar lliure de responsabilitats i de sanció (57). El practicant Josep Iglesias Gómez,
amb anterioritat al 16 de febrer de 1936 era de dretes, i en esclatar la Guerra va ingressar
com a voluntari a la Creu Roja i va anar a exercir a Caspe, on hi va romandre dos o tres
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mesos. Va ser voluntari de l’exèrcit republicà i va oferir el seu fill com a químic per a
cooperar amb els marxistes i es va negar a ajudar a una persona de dretes. Però Iglesias
va manifestar que no era cert que hagués ingressat com a voluntari de la Creu Roja, sinó
que quan fugia de la persecució de la que era objecte per part dels republicans, no va
trobar altra forma sinó la d’ingressar en aquella institució, com ho van haver de fer altres
persones de significació dretana. El tinent metge de l’Exèrcit Nacional, doctor Fernando
Colàs, va declarar que Iglesias havia estat sempre considerat dretà i vigilat pels elements
marxistes. Així, durant la seva curta estada a Sástago, va haver de retornar precipitadament
a Lleida perquè si hagués continuat en aquest lloc de socors ho hauria passat molt
malament, ja que era considerat com un espia de l’Exèrcit Nacional. Per tot això se’l va
declarar lliure de responsabilitat i de sanció (58). El porter de l’Hospital Provincial, Isidre
González Esteve, afiliat a Esquerra Republicana amb anterioritat al 18 de juliol de 1936
i destacat com a marxista en els successos d’octubre de 1934, va ser sancionat amb dos
anys de suspensió de treball i de sou (59). El barber de les Cases de Beneficència,
Tomàs Gràcia Fuentes, va ser sancionat amb la destitució i la pèrdua de tots els drets,
salvat els de caràcter passiu (60). La practicant de l’Hospital Provincial, na Trinitat
Torrebadella Arbonés, va ser destituïda del seu càrrec, amb pèrdua absoluta de tots els
seus drets, salvat els de caràcter passiu (61). El metge Francesc Serra Salses, funcionari
director de l’Hospital Provincial, va ser destituït del seu càrrec de director i metge de sala
de l’Hospital Provincial, sense la pèrdua absoluta del dret a optar a altres càrrecs de
l’Administració local (62). El doctor Salvador Vázquez de Parga, metge de l’Hospital
Provincial, va ser destituït del seu càrrec de metge de número de l’Hospital, sense la
pèrdua absoluta del dret a optar a altres càrrecs de l’Administració local (63).

1939

L’Ajuntament seguia concedint 300 pessetes a la Creu Roja Nacional, pel seus serveis
d’ambulàncies i cotxes del mes de desembre.

Es van abonar al farmacèutic Ignacio Ramón 30 pessetes pels preparats farmacèutics
per a l’extinció d’animals nocius, així com 247 pessetes per les fórmules medicinals
despatxades durant el segon semestre de 1938; i a Josep A. Mestres Pintó, la quantitat
de 102 pessetes per les fórmules medicinals despatxades al servei de Beneficència
municipal durant el segon semestre de 1938.

A propòsit de l’examen d’aquestes factures, es va determinar que els metges de la
Beneficència municipal s’abstinguessin de visitar malalts que no constessin en el padró
de pobres i no receptessin específics farmacèutics per als mateixos sense que l’alcaldia
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justifiqués la necessitat ineludible. Els farmacèutics no podrien despatxar cap fórmula
per als malalts de la Beneficència sense que les receptes fossin autoritzades per l’alcaldia
amb la signatura pròpia de l’alcalde gestor.

L’odontòleg Lluís Alonso de Olarte va protestar a causa de la classificació que s’havia fet
de la seva cèdula personal per al 1938. La Diputació va acordar que la tarifa seria de
primera classe, amb l’import de 50 pessetes i 40 cèntims que li corresponien per les
seves rendes de treball (64).

Atès que l’Exèrcit Nacional anava conquerint pobles de les terres de Lleida, es preveia
l’arribada de gent a la ciutat que es trobaven en la zona republicana (65). El set de gener
es considera la data històrica de la total conquesta de Lleida per l’exèrcit franquista. Es
va proposar la conservació de la paret del cementiri on es duien a terme les execucions
amb la finalitat de conservar el record d’aquells fets (66).

Aquesta progressiva conquesta franquista de molts pobles de la província, va ocasionar
que els serveis facultatius de la Diputació anessin augmentant a ritme accelerat. Però
com que el personal rehabilitat era molt escàs pel fet de trobar-se la majoria de funcionaris
en zona republicana, era urgent i necessari cobrir amb caràcter provisional vàries places.
Es va anunciar concursos per cobrir un càrrec de cirurgià a l’Hospital Provincial, vacant
definitiva per renúncia del titular, amb un sou anual, incloses les despeses de locomoció,
de 4.500 pessetes; un de metge de sala, vacant definitiva per mort del titular, amb el
mateix sou; un de metge ajudant, vacant definitiva per mort del titular, amb l’obligació de
fer guàrdia, amb un sou de 3.750 pessetes, incloses les despeses de locomoció; i dos
practicants, vacants provisionals per absència, amb un sou anual de 3.250 pessetes
cadascun, incloses les despeses de locomoció (67).

D’altra banda es va designar per treballar a l’Hospital provincial provisional, l’infermer
Jaume Bañeres Cervera, amb un jornal de 75 pessetes diàries, i Lluïsa Chavada Castells,
com a infermera substituta de Dolors Montull Zapater, amb el jornal que cobraven les
infermeres (68). La imperiosa necessitat i urgència va ocasionar que es nomenés
practicant provisional, amb el sou de 270 pessetes i 83 cèntims mensuals, Valeriano
Peñascal Fernàndez (69).

A causa de la insuficiència de la Clínica Montserrat, es va acceptar l’oferiment de l’Exèrcit
d’atendre en els seus hospitals els malalts i ferits de la població civil masculina, seguint
aquella clínica destinada a l’hospitalització del personal femení. La Diputació també va
acceptar els oferiments de l’Exèrcit per adquirir de la farmàcia militar el material de cura
necessari amb destinació als seus establiments de beneficència (70).
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El 25 de gener es va acordar el trasllat immediat dels dements hostatjats en el manicomi
d’Osca al local de les Germanes Josefines del carrer Acadèmia, cedit per la comunitat a
la Diputació amb finalitats benèfiques. La corporació, el 27 de desembre anterior, havia
acceptat aquest oferiment perquè, en allunyar-se el front, segurament seria necessari
ampliar el local destinat provisionalment a hospital provincial, o bé en tot cas podria
intentar-se el trasllat dels dements que es trobaven a Osca i d’aquesta manera resultaria
més barat el seu manteniment. Les despeses corresponents al tercer trimestre de 1938
causades per aquests malalts, havien estat de 24.928 pessetes.

Un cop traslladats a Lleida, van ser sotmesos a la revisió mèdica que va dur a terme el
doctor Josep M. Mostany, el qual va indicar la derivació immediata a Sant Boi de Llobregat
dels que eren considerats perillosos, diagnosticats amb etiquetes de l’època tals com
“psicosi mental agressiva, mania persecutòria, epilèpsia agressiva, psicosi mental
psicomotriu agressiva i neurosi mental agressiva” (71).

Es va proposar que el president de la Diputació anés personalment a Burgos per gestio-
nar la devolució a la corporació provincial dels asils de Beneficència que ocupava
l’element militar de sanitat, convertits en hospitals, amb tot l’utillatge existent en aquells.
D’aquesta manera es podrien complir les finalitats benèfiques i sanitàries provincials
(72).

El 25 de maig es va acordar el trasllat de l’Hospital provincial de la Clínica Montserrat a
l’edifici de la Casa Misericòrdia. D’aquesta manera es reorganitzaria el servei facultatiu i
auxiliar a base dels funcionaris de la Diputació i dels procedents de la clínica que
voluntàriament desitgessin continuar prestant el servei amb caràcter eminentment provi-
sional i que fossin cedits per l’esmentada organització mèdica i quirúrgica, encara que això
no els serviria com a precedent per al reconeixement de drets com a empleats provincials.

En la mateixa data, el general en cap de la Quarta Regió Militar va retornar a la Diputació
l’edifici de la Casa de Maternitat, deixant-li en dipòsit 200 llits complets i el material
quirúrgic existent. El 21 de març el president de la Diputació li havia demanat la devolució
de l’edifici (73).

Tenint en compte la instal·lació de l’Hospital provincial a la Casa Misericòrdia i el crescut
nombre de malalts que hi havia i dels que segurament seguirien ingressant a mesura que
s’anés normalitzant la vida en tots els pobles de la província, es va acordar anunciar un
concurs per proveir amb caràcter provisional tres places de metges ajudants, amb
l’obligació de fer guàrdies i amb la retribució de 3.750 pessetes anuals, incloses les
despeses de locomoció (74).
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Per aquelles dates es va gestionar el testament que la finada Rosa Vicens Roca havia fet
el 5 de novembre de 1937, en el qual llegava la torre i l’horta annexa que posseïa en la
partida de Balàfia, situada en el Secà de Sant Pere (aleshores requisada per a escola),
a la direcció de la Casa Misericòrdia, amb la finalitat de dedicar-la a sanatori de nens
convalescents (75).

Les despeses dels medicaments subministrats el mes de març amb destinació a l’Hospital
Provincial per a la farmàcia de l’Hospital Mòbil de l’Exèrcit del Nord de la plaça de Lleida,
van ser de 1.201,75 pessetes. De la mateixa manera, la Diputació va subvencionar a la
llevadora Antònia C. Aguilà en concepte de l’assistència a nou parts, sis avortaments i
una assistència a una infectada a l’Hospital, amb la quantitat total de 240 pessetes (15
pessetes per cada assistència). També es va subvencionar amb 150 pessetes les
despeses dels honoraris com a oftalmòleg de l’Hospital i amb 136,95 pessetes les
corresponents a l’hostatge, presentades pel doctor Miquel Noguera. Al mateix temps es
va traslladar els malalts instal·lats en l’edifici de les Germanes Josefines a la Casa
Misericòrdia (76). El 26 de juny era nomenada superiora d’aquesta casa sor Cirila Millán,
de la Comunitat de Filles de la Caritat.

A començaments de febrer es va anunciar el concurs per a la provisió d’una plaça de
cirurgia de l’Hospital Provincial (aleshores encara no es trobava a disposició de la
Diputació), amb caràcter provisional, i es va acceptar transitòriament els serveis que va
oferir el doctor Vallory, assignant-li com a gratificació 375 pessetes mensuals, encara
que amb l’oposició del president de la comissió gestora de la Diputació (77). Però pocs
dies després, es va desestimar l’oferiment de Vallory perquè aquest ja prestava serveis
provisionals com a cirurgià de l’Hospital de la Clínica Montserrat (78). Finalment, se li va
concedir el subsidi familiar (tenia tres fills) a raó de 22,50 pessetes mensuals des del
primer de març fins el 23 d’abril, i de 15 pessetes mensuals a partir d’aquesta última
data. A la infermera Encarnació Mòdol Marí se li va concedir un subsidi familiar (tenia
quatre fills) de 30 pessetes mensuals. (79).

El doctor Enric Twose Fontanet va demanar que es reposéssin els serveis d’odontologia
dels establiments de Beneficència en la forma que van quedar en suspens quan ell els
exercia. Se li va contestar que per no ser funcionari de la Diputació no era possible (80).
En canvi, es va admetre l’adscripció com a practicant de l’Hospital Provincial, a partir del
primer de març, a Josep Iglesias Gómez. Aquest havia obtingut el càrrec de la brigada
sanitària de la Diputació per concurs oposició el 27 de juliol de 1923, prestant els seus
serveis fins el 25 de juliol de 1925, data en la que va passar a l’Institut Provincial d’Higiene
sense haver estat consultat ni expedit el document ni el títol que ho justifiqués. Va
manifestar que quan va fer l’oposició la va fer amb el desig ferm de servir a la corporació.
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Es va nomenar, amb caràcter provisional, per a exercir a l’Hospital provincial, a Juan Sala de
Pablo, com a cirurgià amb el sou anual de 4.500 pessetes, incloses les despeses de
locomoció, i al practicant Samuel Estada Solsona, amb el sou anual de 3.250 pessetes,
també inclosa la locomoció. Haurien de començar a treballar el primer d’abril (81).

Es va ratificar les tarifes de l’Hospital Provincial per a la pràctica d’intervencions
quirúrgiques, aprovades per la comissió provincial en sessió de l’11 de gener de 1929,
així com l’abonament d’estades de malalts distingits o de pagament, a raó de 7,5 pessetes
cadascuna, i de malalts d’accidents de treball a càrrec de les societats asseguradores,
a raó de 10 pessetes cadascuna (82).

Les despeses de l’Hospital provincial de la Clínica Montserrat corresponents al mes de
gener havien estat en pessetes, 262,50 (pa), 695,04 (carn), 168,50 (peix), 156,15
(verdures), 44 (pastes de sopa), 327,12 (llet), 50 (oli), 197,95 (utensilis), 100 (farmàcia
Santamaria), 156,70 (farmàcia Hellín) (83).

La mare superiora de la Casa Misericòrdia, acompanyada de la presidència de la Diputació,
es va traslladar a Barcelona per assessorar sobre les robes de llit, el vestuari i les
sabates que necessitaven els interns de la Casa Misericòrdia i també els de la Maternitat
(on tampoc n’existia cap i s’ignorava si es podia recuperar els que els republicans es van
endur a Solsona en instal·lar-se l’asil en aquesta població), així com els necessaris per
a l’Hospital, que també va ser evacuat pels republicans, ignorant-se si podia o no recu-
perar-se la roba que existia en el moment de l’evacuació (84).

A causa dels enormes estralls que havia comportat la guerra, la Creu Roja Nacional
d’Espanya tractava d’estendre les seves actuacions amb la finalitat de suplir l’actuació
benèfica dels municipis i de les diputacions arruïnades i d’aquesta manera poder atendre
adequadament els serveis de Beneficència pública. L’alcaldia va rebre la visita dels
seus dirigents, la duquessa de la Victòria y el comte de Vallellano, amb la finalitat d’oferir-
li establir un hospital civil, amb el nom d’Hospital de la Creu Roja, destinat no solament
als malalts de la ciutat sinó també als de les diverses poblacions de la província.

Era difícil poder disposar de l’edifici que reunís les condicions adequades, sobretot si es
tenia en compte la urgència del cas. Però l’Ajuntament comptava entre el seu patrimoni
amb l’edifici que destinava a Dispensari Antiveneri i Casa de Socors municipal, antiga
Gota de Llet, que era el títol amb el que es denominava l’establiment. El local havia
sofert greus danys en gairebé totes les seves dependències. Però eren perfectament
reparables sempre que es disposés dels diners necessaris.
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L’Ajuntament va acceptar la proposta i es va fer el contracte amb molt bones condicions
per al municipi. Es va cedir l’edifici amb la condició que Creu Roja faria les reparacions
necessàries i utilitzaria el material quirúrgic i el mobiliari que es pogués aprofitar, prèviament
inventariat. Solament es limitava el temps del contracte en el cas que el municipi necessités
l’edifici. En aquest cas es concediria el termini de deu mesos per retornar-lo (85).

La ciutat de Lleida, ocupada per les forces nacionals, havia sofert el setge de l’exèrcit
republicà durant nou mesos. El nombre de cases i edificis completament enderrocats
per l’aviació i per les contínues canonades durant aquest temps passaven de 110, i les
que necessitaven reparació per enderrocament parcial excedien del 85% i s’apropaven
al 90%. Aquest còmput es refereix a l’interior de la població i també a l’horta, els habitatges
de la qual estaven ocupats totalment pels agricultors. Era urgent reparar tots aquests
danys. Si bé la reconstrucció total era cosa d’anys, es pensava que una rehabilitació
parcial es podria fer en qüestió d’un any. Amb aquesta es podria reprendre l’activitat
mercantil i industrial i, sobretot, l’agrícola, que era la font de riquesa principal de la zona.
Per solucionar-ho també es necessitava fusta. En aquest sentit l’Ajuntament va recolzar
la petició que va fer Ramon Areny Batlle al Ministeri d’Indústria i Comerç per poder
importar fusta dels Països Bàltics (86).

El 29 de març l’Ajuntament envià un telegrama de felicitació a Franco arran de la conquesta
de Madrid i l’acabament de la guerra.

De seguida es va constituir la Junta Municipal de Salubritat (Junta Local de Sanitat) a
causa dels greus focus insalubres que existien a la ciutat, amb independència que les
lleis sanitàries determinessin aquesta obligació (87). El 14 d’abril l’alcaldia va decretar
l’acord sobre la constitució d’aquesta junta i es va convocar els membres que l’havien
de composar a l’acte inaugural de la seva constitució.

El mateix dia es van estructurar els serveis mèdics sanitaris del municipi. Es va dotar  els
quatre districtes del terme amb l’inspector municipal de sanitat corresponent i es va
destinar a aquest servei, a causa de dues vacants que existien, els metges Hellín Sol i
Bordalba Armengol, sense que per això deixessin d’atendre els seus llocs especials en el
Dispensari i Casa de Socors. Es va cessar dels serveis municipals el metge Josep Mª
Mostany i se li va reconèixer el servei que havia prestat des que les forces nacionals van
ocupar Lleida.

L’alcalde volia una política més restrictiva de places de metges titulars a causa del
desequilibri econòmic de la hisenda local. Per això es volia amortitzar les vacants si no
eren d’absoluta necessitat. Es van reintegrar els metges Cava, Aragonés i Rabasa i
solament es va produir la baixa per dimissió del doctor Serra Salses. Quedaven dues
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places duplicades a base del personal reintegrat i del que els va substituir durant la seva
absència en ésser evacuats de la ciutat.

Si bé la comissió corresponent solament pretenia el cessament d’un dels substituts
provisionals i ho va fer efectiu amb el doctor Josep Mª Mostany, l’alcalde creia que devien
amortitzar-se també les places provisionals que servien els doctors Pereña i Borràs i, per
tant, cessar a aquests.

El 12 d’abril es va proposar les solemnitats i les festes de Sant Anastasi, conceptuades
per l’Ajuntament com a interessants pel fet de correspondre a les primeres de la post-
guerra.

El 26 de juny es va nomenar amb caràcter provisional infermers de l’Hospital Provincial,
a Jaume Piñol Alberich i a Ramon Blasco Mustienes, a partir del 5 de juny. També es van
retribuir els serveis que des del 10 de juny havia prestat el doctor Josep Maria Mostany
Aguilar com a metge de sala amb caràcter provisional.

La sanitat, com totes les funcions públiques, va continuar. Molts anys després, en ple
franquisme, el 13 de febrer de 1965, un dels personatges d’aquesta història, el doctor
Ramon Bordalba Armengol, amb la finalitat d’unir-ho al seu expedient de jubilació, va
demanar el seu full de serveis a la Casa de Socors, en la qual havia començat com a
metge interí el 16 de gener de 1939 i després, ja com a titular de les especialitats
d’otorinolaringologia i oftalmologia, va continuar fins l’1 de setembre de 1953,
reincorporant-se el 3 d’abril de 1956 fins el 1962, any que l’Ajuntament li va pagar, per
última vegada, la quantitat de 12.000 pessetes de sou base i 4.500 pessetes en concepte
de quinquennis (88).
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METGES DE CATALUNYA MORTS DURANT LA GUERRA CIVIL
I LA REPRESSIÓ FRANQUISTA: RESULTATS PRELIMINARS

CALBET I CAMARASA Josep M.
HERVÁS I PUYAL Carles
GUERRERO I SALA Lluís

RESUM: Es presenten els resultats preliminars i provisionals d’una recerca que té per
objectiu establir un llistat dels metges de Catalunya que van trobar la mort a conseqüència
de la Guerra Civil i la postguerra immediata. En aquest treball inicial es fa un cens de les
víctimes de la violència a la reraguarda durant el període bèl·lic i dels afussellats pel
franquisme.

Paraules clau: Guerra Civil. Morts violentes. Metges víctimes.

RESUMEN: Se presentan los resultados preliminares y provisionales de un estudio que
tiene por objetivo establecer un listado de los médicos de Cataluña que murieron a
consecuencia de la Guerra Civil y de la inmediata postguerra. En este trabajo inicial se ha
elaborado un censo de las víctimas de la violencia en la retaguardia durante el período
bélico y de los fusilados por el franquismo.

Palabras clave: Guerra Civil. Muertes violentas. Médicos víctimas.

*

L’objectiu d’aquest treball és el d’establir un cens o llistat dels metges de Catalunya
víctimes de la repressió i la violència  durant la Guerra Civil i l’època immediatament
posterior al conflicte. En aquesta primera fase hem intentat recollir les dades de tots
aquells metges que vivint i treballant a Catalunya van trobar la mort com a conseqüència
de fets violents produïts a qualsevol lloc del territori català de reraguarda. Posteriorment
l’estudi es proposa recollir també els metges morts en els fronts o víctimes dels estralls
derivats de la guerra (bombardeigs, etc.).
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DEMOGRAFIA MÈDICA L’ANY 1936

L’any 1936 la població a Catalunya era de 2.918.901 habitants, amb una distribució de
predomini rural:

Capitals de província: 1.153.738 (39,53%)
Barcelona: 1.062.157 (36,38%)
Girona: 24.050 (0,83%)
Lleida: 36.119 (1,24%)
Tarragona: 31.412 (1,08%)

Altres poblacions: 1.765.163 (60,47%)

La distribució dels metges seguia un patró invers, amb una major concentració de
professionals dins les grans ciutats:

Barcelona: ..................................... 2.012 (1,90/1.000 habitants)
Girona: ........................................... 35 (1,45/1.000 habitants)
Lleida: ............................................ 62 (1,71/1.000 habitants)
Tarragona: ..................................... 49 (1,56/1.000 habitants)
Total de metges en grans ciutats: .... 2.158 (68%) (1,87/1.000 habitants)
Metges d’altres poblacions: ............ 1.020 (32%) = (0,58/1.000 habitants)
Total: ............................................. 3.178 (100%) = (1.08/1.000 habitants)

METODOLOGIA DE RECERCA

Tot i que en l’actualitat comencen a ser abundants les obres dedicades a estudiar la
repressió i les morts violentes durant la Guerra Civil a Catalunya, no n’hi ha cap especialment
centrada en el col·lectiu mèdic. Això ens ha obligat a començar la recerca intentant extreure
d’obres generals les referències a metges morts en aquestes circumstàncies.

En un llibre publicat poc després d’acabada la guerra1 , Francisco Lacruz inclou una llista
de 48 “médicos asesinados en Barcelona durante el período rojo”. No hi ha data ni lloc
de la mort. Malgrat comprovar que tots van ser víctimes de la violència, no tots van ser
occits a la capital del Principat.

Ja en temps democràtics, el periodista Francisco Gutiérrez Latorre, antic director del diari
Solidaridad Nacional, recull en un llibre2  un llistat de més de 6.000 noms de persones
assassinades a Catalunya durant el període 1936-1939. Hi figuren alguns metges i hi ha
errors i molt poques dades sobre les circumstàncies de cada cas.



111Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 109-118, ISSN: 0213-0718

Metges de Catalunya morts durant la Guerra Civil i la repressió franquista: resultats preliminars

L’obra clau per encetar la recerca ha estat l’estudi definitiu dels historiadors Josep M.
Solé Sabaté i Joan Villarroya sobre la repressió a la reraguarda de Catalunya3 . El treball
recull 8.360 morts documentats amb les dades tretes de les inscripcions als Registres:
lloc de la mort, edat, militància política i professió coneguda, entre d’altres. És la base
del nostre llistat. Hi ha una mancança que hem intentat omplir per altres vies: en una
primera lectura del llibre, no s’havien pogut identificar aquells metges que no figuraven
inscrits com a tals als Registres. Tot i que la professió de metge era prou evident i
coneguda en la majoria dels casos, circumstàncies diverses permeteren que un cop
morts alguns fossin registrats sense especificar aquesta condició. La consulta d’altres
fonts ens ha permès completar la relació.

L’etapa immediatament posterior a l’acabament de la guerra té també una obra de
referència, la que el mateix Solé i Sabaté dedicà a la repressió franquista sobre la
població catalana4 . En aquest cas les dades són pràcticament definitives: l’existència
dels sumaris corresponents als judicis duts a terme permet establir una llista completa
dels metges que formen part de les 3.385 persones afusellades entre 1938 i 1953.

Un cop fet el buidatge de les obres esmentades, la recerca s’ha complementat amb
informacions i testimonis obtinguts de diverses fonts:

- Arxiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
- Arxiu Històric de la Universitat de Barcelona. S’ha fet una revisió gairebé
exhaustiva dels expedients acadèmics.
- Guia Mèdica de Catalunya i Balears. Han estat especialment útils les
publicades pel Sindicat de Metges de Catalunya els anys 1934, 1935 i 1936.
- Premsa diària. La revisió de la premsa diària barcelonina dels anys de la
guerra i la immediata postguerra ens ha permès extreure les esqueles
publicades, un material informatiu important degudament valorat i
contextualitzat.
- Les històries locals (de pobles, comarcals, etc.) ens han donat
informacions puntuals sobre alguns casos particulars.
- Arxius judicials i militars: s’han fet prospeccions inicials; en una propera
fase continuarà la recerca en aquesta línia.

RESULTATS PROVISIONALS

Les dades obtingudes de les obres de Solé Sabaté i Villarroya ens donen:
- 64 morts durant la Guerra Civil (professió: metge).
- 5 metges afusellats pel franquisme a la postguerra.
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Les nostres dades provisionals són:
- 85 metges morts durant la Guerra Civil.
- 5 metges afusellats pel franquisme a la postguerra.

La distribució cronològica de les morts al llarg del període bèl·lic és la següent (no
incloem aquells metges dels què no en coneixem la data de la mort):

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total

1936 5 22 14 6 6 3 56

1937 2 2 2 1   7

1938 1 1 3 1 3 1 10

1939 4 4   8

Total 81

Segons el lloc on es va produir la mort, la distribució és la següent:
- Capitals de província: ...33 morts (38,82%)

Barcelona: ........ 23 (27,07%)
Girona: .............. 2 (2,35%)
Lleida: ...............6 (7,05%)
Tarragona: ........ 2 (2,35%)

- Altres poblacions: ......... 52 morts (61,18%)

La distribució per grups d’edat és la següent:

< 30 a. 31-40 a. 41-50 a. 51-60 a. >60 a.

13 20 23 14 3

Tendències polítiques:  Només tenim dades d’un nombre reduït de metges respecte a la
seva militància en algun partit, sindicat o agrupació política. Amb les degudes reserves,
hem recollit les següents:

Dretes:
- Tradicionalistes: 12
- CEDA: 8
- Renovación Española: 2
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- Unión patriótica: 1
- LJRC (grup quintacolumnista): 2
- Lliga catalanista: 5
- FEJOC: 2
- Institut Agrícola Català Sant Isidre: 1
- Religiós: 1
- Militar: 1

Esquerres:
- ERC: 2

Alguns havien ocupat càrrecs polítics o administratius:
- Alcalde: 3
- Inspector municipal: 1
- Jutge: 1
- Regidor de l’Ajuntament de Barcelona: 1
- President de la Diputació: 1

CONCLUSIONS

Encara que es tracten d’uns resultats provisionals i pendents d’un estudi més acurat i
complet, les dades obtingudes ens permeten apuntar unes conclusions inicials.

- L’onada de violència assoleix la seva màxima intensitat durant l’estiu de
1936. Entre els mesos de juliol, agost i setembre es produeixen el 50%
dels assassinats. Aquesta xifra s’acosta molt al 60% que van trobar Solé
Sabaté i Villarroya pel conjunt de la població de Catalunya. El seu origen
va molt lligat a les actuacions de les patrulles i altres elements “incontrolats”
de la FAI.
- Els actes de violència disminueixen al llarg dels mesos següents i
pràcticament desapareixen el maig de 1937, coincidint amb la fi de
l’hegemonia anarquista.
- Durant l’any 1938 hi ha un rebrot, que es pot atribuir a l’aparició de les
txeques, presons i camps de treball, a represàlies per fets ocorreguts al
territori català ocupat per l’exèrcit dels rebels i a les activitats dels
quintacolumnistes. En aquest moment, les responsabilitats principals
recaurien en els elements del SIM, controlat pels comunistes.
- En els moments de la desfeta final, durant els mesos de gener i febrer de
1939, mentre les columnes de fugitius segueixen el seu camí cap a la
frontera i l’exili, s’intensifica la recerca de desertors, quintacolumnistes, o
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d’elements suposadament simpatitzants dels franquistes. En aquest
context tenen lloc els darrers assassinats, en els quals s’ha documentat la
participació de la “Divisió Lister”, dedicada especialment a aquestes feines
de “neteja”.
- La repressió va ser molt més intensa en el món rural: un sector que
representava només el 32% dels metges de Catalunya va patir el 61% de la
violència. Les raons per explicar aquesta diferència anirien des d’aspectes
sociològics de l’exercici de la medicina en les petites poblacions
(enfrontaments, enveja per la situació social del metge, etc.) fins a
consideracions respecte a la facilitat  d’escapolir-se de les persecucions
a l’àmbit de les grans ciutats.
- L’edat no és una dada significativa, encara que la majoria dels assassinats
es trobaven en la seva època de maduresa i consolidació professional.
- Dels pocs casos en què consta la seva militància política, es dedueix un
clar predomini de les tendències dretanes i conservadores, especialment
relacionats amb els tradicionalistes i la CEDA. Però alguns militants de
partits d’esquerra, com ERC, tampoc es van poder lliurar de la violència
dels anarquistes.
- El nombre de metges afusellats pel franquisme en la immediata postgue-
rra no es pot valorar ni comparar sense tenir en compte la gran quantitat
de professionals de la medicina que es van veure obligats a marxar del
país i fugir cap a l’exili, per molts d’ells definitiu, entre els quals la majoria
eren els d’idees catalanistes, socialistes, democràtiques i republicanes,
raó per la qual no s’haurien lliurat de la repressió franquista si s’haguessin
quedat a la seva terra. Sense aquest èxode de dimensions mai vistes, les
mesures contra el col·lectiu de metges de ben segur haurien estat molt
més dramàtiques.

NOTES
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ANNEX

Metges víctimes de mort violenta a Catalunya durant la guerra civil:

ALABERN VIÑALS, ISIDRE (+ 1-X-36 al cementiri de Manresa). 48 a.
ALEGRET ROSELL, FERMÍ (+ 29-IX-36 a Tortosa). 65 a. De Regués.
ANDREU GIL, RAFAEL (+ Fígols, ?-III-37?). 26 a.
ARRANZ COLLADO,JULI (+ 12-XII-36 a Montcada). 39 a.
AYUSO JOVER, JAUME (+ 30-I-39 al Collell). 35 a.
AZNAR GÓMEZ, LLUÍS (+ 27-XI-36 al castell de Montjuïc). Militar. 60 a.
BALLVÉ AGUILÓ, JOSEP (+ 13-VIII-36 a Reus). 49 a.
BARJAU MARTI, JOSEP M. (+ a la presó 31-XII-38. Vaixell Argentina, Uruguay?).
BARÓ BONET, JOSEP (+ 5-VIII-36 a Lleida). 41 a. CEDA
BASSEDAS MONTANER, JOSEP (+ 6-IX-36 a Barcelona). 56 a. Directiu IACSI.
BIEL PIFARRÉ, ARTUR (+ 3-IX-36 a Alfarràs). 50 a.
BONADA SALA, PERE (+ 20-X-36 a Aiguafreda). 30 a. CEDA.
BOSCH CLOS, LLUÍS (+ 13-VIII-36 a L’Esquirol). 51 a. Tr.
BUXÓ FONT, JOAN (+ 18-X-36 a Cervera). 57 a. Religiós claretià.
CABANAS TORRASCASANA, RAMON (Finals VIII-38 a Pinós). 34 a.
CAMPS PARCET, JOAQUIM (+ 19-VIII-36 Barcelona). 53 a.
CANTÓ FONT, JORDI (+ 11-V-38 a la carretera de Torà). 49 a. Tr.
CAPDEVILA TORRELL, MODEST (+ a Barcelona?). Tr.
CARDENAL CARDENAL, JORDI (+ 11-I-39 “en una cheka de Barcelona”).
CASANOVAS JOVER, FRANCESC DE PAULA (+ 9-VIII-36 a la ctra. del Somorrostro). 42 a.
CHACÓN NEL·LO, FRANCESC (+ ?-II-39 a Arbúcies).
CLAVELL COLL, JOAQUIM (+ 5-II-37 a Mataró). 33 a.
CONDE CARBALLO, CAMIL (+ 31-X-36 a Girona). 31 a.
DEGOLLADA CASTAÑS, RAFAEL (+ 4-IV-38 a les costes del Garraf).
DURAN BALCELLS, JOAN (+ 24-XII-36 a Montcada). 30 a.
ESCRIG BORT, DANIEL (+ 17-IX-36 a Tortosa). 49 a. CEDA.
ESTADELLA ESTAPÉ, JAUME (+ 18-IX-36 a l’Hospitalet de Ll.). 41 a. CEDA.
FABRÉS ANGLADA, BARTOMEU (+ 11-IX-36 a Sitges). 37 a. Alcalde ERC de Gavà.
FERRER FERNÁNDEZ DE LA RIVA, JOAN ANTONI (+ 2-I-37 a Montcada). 38 a.
FIGUEROLA BASCOMPTE, JOSEP (+ 6-XII-36 a Lleida). 47 a. R.E.
FONTCUBERTA CASAS, JUAN (+ 30-I-39 al Collell).
GALLEGO BERENGUER, MANUEL (+ 11-VIII-38 a Montjuïc). 28 a. LJRC.
GARCÍA SOTO, TOMÁS (+ 29-VII-36 a Tarragona).
GARDETA MARTÍN, LLUCIÀ (+ 24-IX-36 a Sagàs). 58 a. Tr.
GARRETA ZANUY, LLUÍS (+ 13-IX-36 a Gandesa). 41 a. Unión Patr.
GAVALDÀ VALLÉS, RAMON (+ 12-VIII-36 a Reus). 28 a. Estudiant de Medicina.
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GICH ROMAÑÀ, JOAN (+ 17-IX-36 a Figueres). 40 a. Ll. Cat.
GIMÉNEZ MARTÍN, JOAN FRANCESC (+ 24-VI-38 a Montjuïc). 24 a.
GUERRA BONEL, RICARD (+ 22-IX-36 a Barcelona). 38 a.
HOSTA BELLPUIG, ALFONS (+ 2-XI-36 a Orriols). 48 a. CEDA.
IBARZ AZNÁREZ, RAMON (+ 14-VIII-36 a Vinallop,Tortosa). 34 a. Tr.
JORNET JUNCADELLA, FRANCESC (Desaparegut l’11-X-36). 61 a. CEDA.
JUNCÀ CALVET, REMIGI (+ 29-VII-36 a Cubelles). 52 a. Alcalde de Monistrol. ERC.
LADARIA CALDENTENY, FRANCESC (+ 11-VIII-38 a Montjuïc). 27 a. LJRC.
LLAMBÉS VALLS, SADURNÍ (+ 17-IX-36  a La Pobla de Claramunt). 41 a.
LOSCOS PARDOS, VICENÇ (+ 30-XI-36 a Torredembarra). 53 a.
MARCH SALA, MANUEL (“Víctima de la persecución roja”). (*Mataró, 1878).
MARTÍ ALBERT, RAMON (+ 11-IX-36 a Verges). 46 a. Alcalde de la Dictadura.
MASRIERA GUARDIOLA, FELIP (+ 19-I-37 a Montcada). Inspec. Municipal.
MATEOS TITULI, LLUCIÀ (Trobat 15-III-39 a Vila-Sacra). 34 a. Quint. Col.?
MESA DE LLANO, EDUARD (+ 29-VIII-36 a Lleida). 28 a. CEDA
MIRAMBELL MAS, JOAN  (+ 19-VIII-36 a Maspujols). 51 a.
MORALES ÚBEDA, JOSEP (+ 8-VIII-36 a Fígols de les Mines). 36 a.
MULLERAT SOLDEVILLA, MARIÀ (+ 13-VIII-36 a Arbeca). 39 a. Tr. Alcalde el 1924.
PARELLADA TORRENTS, JOAQUIM (+ 17-I-38 a Olesa de Bonesvalls). 42 a.
PLA GENOVART, ADOLF (+ 30-X-36 a Montcada). 59 a.
PRIETO VIDAL, JULI (+ 25-VIII-36 a Lleida). 42 a. Tr.
PUIG DE LA BELLACASA i DEU, JOAN DE LA CREU (+ 2-IV-37 a Barcelona). 51 a.
PUIG VAQUER, JESÚS M. DE (+ 29-III-37 a Vilademuls). 47 a.
PUIGFERRAT VILALTA, CLIMENT (+ ?-II-1939 a Arbúcies?). 26 a.
QUIROGA CAMBA, ANTONIO (+ 25-VII-36 a Barcelona). 51 a.
RABELLA MARTÍ, ANTONI (+ ?-II-37 a Montcada). 35 a. R.E.
REVERTER BELTRAN, RAMON (Desaparegut el 21-VIII-36 a Alcanar) 45 a. Ll. Cat.
RIERA MACIÀ, ENRIC (+ ?-II-1939 a Arbúcies). 35 a.
RIERA PAU, AGUSTÍ (+ 27-VIII-36 a les Encies,Girona). 62 a. Ll. Cat. Pres. Diputació.
ROCA CODINA, JOSEP M. (+ 19-VIII-36 a Vallgorguina). FEJOC.
RODRÍGUEZ BESALÚ, JOAN MANUEL (+ 26-VII-36 a l’Hospitalet). 33 a.
ROVIRA NEBOT, JOSEP (+ 6-VIII-36 a Lleida) 50 a. CEDA. Tinent d’Alcalde.
SALA ALDOMÀ, ALBERT (+ 19-VIII-36 a Ulldemolins). 46 a.
SALOMON MARTÍ, FRANCESC  (Desaparegut el 21-VIII-36 a Alcanar). 48 a. Rg. Ll. Cat.
SAMARANCH FINA, LLUÍS (Lleida) Afusellat a l’esclatar la GC?
SANTACANA ROMEU, FRANCESC (+ 13-IX-36 a Martorell) 53 a. Fundador del Sindicato
Vinícola. Rg. de l’Ajuntament de BCN.
SOLÉ XARPELL, JOSEP  Afusellat a l’esclatar la G.C. 30 a.
SOTORRA SALVADÓ, FERRAN (+ ? a Sabadell o a Terrassa). 49 a. Ll. Cat.(CEDA ?).
TORELLÓ SENDRA, MIQUEL (+ 10-VIII-36 a Llorac). 37 a. Tr.
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TORRENS CARRERAS, CASIMIR (+ 4-V-38 a Omells de na Gaia).
TORRENT ORRI, PIUS (+ 28-VIII-36 a Castellfollit). 31 a. Jutge.
VERDAGUER BLANCH, JOAQUIM (+ 31-I-39 a Arbúcies). FEJOC.
VERDAGUER SALIETI, TOMÁS (+ 6-IX-36 al Monestir de Sarrià, BCN). 42 a.
VICENS MARGALEF, JOAN (+ 23-VIII-36 a Reus). 40 a.
VIDAL BONET, ENRIC (+ 27-XI-36 a Montcada). 35 a.
VIDAL ESTIVILL, CARLES (+ 9-XI-36 a Torredembarra). 21 a. (Estudiant de Medicina).
VIDAL GILI, JOSEP (+ 11-XI-36 a Barcelona).
VIDIELLA ROCA, FERRAN (+ 9-VIII-36 a Tarragona). 32 a.
VIVES SALAS, JOSEP M (+ 28-VII-36 a Valls). 49 a.

Metges afusellats pel franquisme (postguerra):

BATTESTINI GALUP, RAFAEL (+ 22-IV-39 a Tarragona).
FORMIGUERA MANÉN, LLEÓ (+ 25-XI-39 a Lleida).
OLIVÉ CAPDEVILA, JOAN (+ 23-X-40 a Lleida).
SABATER BARJAU, PRIMITIU (+ 8-VIII-39 a Tarragona).
VIVANCOS FERRER, SANTIAGO (+ 21-VI-39 al Camp de la Bota, Barcelona).

Metges de Catalunya morts durant la Guerra Civil i la repressió franquista: resultats preliminars

Joan M. Rodríguez i Besalú Joan Clavell i Coll Josep M. Roca i Codina
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Adolf Pla i Genovart Antoni Rabella i Martí Bartomeu Fabrés i Anglada

Enric Vidal i Bonet Felip Masriera Francesc Casanovas i Jover

Francesc Jornet i Juncadella Isidre Alabern i Viñals Joan Duran i Balcells
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EL DOCTOR JOSÉ MORALES ÚBEDA (1900-1936),
UN HÉROE ANÓNIMO

HAUSSMAN TARRIDA, Carol

Doctor Enginyer Industrial

RESUM: El metge José Morales Úbeda, va entrar a treballar a les mines Carbones de
Berga, de Fígols (Cercs, Berguedà) l’any 1931, al dispensari de la Consolació i a la
farmaciola de Sant Corneli. Alhora fou metge titular de la Junta Municipal de Sanitat de
Fígols. Va fer una meritòria tasca professional i humana tant al poble com a les mines,
esdevenint una persona reconeguda i estimada.  Això no impedí que un grup d’incontrolats
li arrabassés la seva vida el 20 de juliol de 1936, quan el fervor revolucionari pretenia
acabar amb la dels amos i directius que havien fugit.

Paraules clau: Morales Úbeda, metge assassinat, Guerra Civil, mines.

RESUMEN: El doctor José Morales Úbeda empezó a trabajar en la minas de Carbones de
Berga de Fígols (Cercs, Berguedà), en el año 1931, en el Dispensario de la Consolación
y en el Botiquín de Sant Corneli. Fue a la vez médico titular de la Junta Municipal de
Sanidad de Fígols.  Realizó un importante trabajo profesional y humano en el pueblo y en
las minas, convirtiéndose en una persona reconocida y querida. Ello no impidió que un
grupo de incontrolados le quitase la vida el 20 de Julio de 1936, cuando el fervor revolu-
cionario que pretendía acabar con la vida de los dueños y directivos huídos, le halló a él.

Palabras clave: Morales Úbeda, médico asesinado, Guerra Civil, minas.

*

El catedràtic d’història, F. Xavier Pardo, en el seu llibre “La fornera i el vell talp”, escriu:

“El calorós matí del dia 20 de juliol de 1936, la Llum entrà dient-li: Mare!

Quin espant, he vist un home mort....a la Consolació. Al davant de l’església

es cremava la fusta del retaule i, al costat, hi havia un home a terra, que

semblava mort”.

Este hombre, del que no cita su identidad, era el doctor José Morales Úbeda.



120 Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 119-124, ISSN: 0213-0718

Carol Haussman Tarrida

Durante más de setenta años, se ha silenciado su nombre. Seguramente a nadie
interesaba remover lo que había sucedido. Posteriormente, otros hechos, no menos
graves, contribuyeron a que su asesinato cayera en el olvido, hasta borrar totalmente su
recuerdo. No tenía hijos, ni familia, que reivindicaran su memoria.

Cuando el doctor Lluís Guerrero me comunicó que, en el XV Congrés d’Història de la

Medicina Catalana, efectuaban una ponencia sobre els metges catalans morts durant la

Guerra Civil, le indiqué que presentaría la historia que relato a continuación.

Sant Corneli, dilluns, 20 de juliol de 1936. Las noticias que llegan por la radio son
muy alarmantes. El ejército se ha sublevado en Marruecos y se lucha en las calles de
Barcelona. Mientras les organitzacions obreres de les mines de Figols1  se están
movilizando en defensa de la República, grupos de incontrolados están cometiendo
impunemente toda clase de delitos. Los pueblos, diseminados en una cuenca
montañosa y con comunicaciones difíciles, han quedado en manos de los más
revolucionarios. Todo ello, ha contribuido a que se hayan producido graves desmanes.
El Santuario de Nostra Senyora de la Consolació, situado junto a las instalaciones
mineras del mismo nombre2 , ha sido saqueado e incendiado. En su entorno hay
cadáveres tirados por el suelo. Entre ellos, el del doctor José Morales, médico de la
empresa Carbones de Berga, el del cajero de la misma compañía3  y los de otros tres
administrativos4 . La situación es de un completo desorden.

Han buscado a los dueños de la empresa, los señores de Olano, pero no se encuentran
en la zona. Tampoco el gerente, Ramón María Cerero, que tiene la oficina en Barcelona.
Han perseguido hasta Manresa a los dos ingenieros responsables de las explotaciones,
que consiguieron huir en medio de la confusión, pero allí les han perdido la pista. Y, al
final, han sido los empleados de la oficina y el médico los que han pagado con la vida la
sinrazón y el odio de los más extremistas.

¿Cómo es posible que asesinaran a un hombre, como el doctor Morales, que en las
difíciles vidas de aquellos mineros, en un territorio abrupto, se había desplazado hasta
sus casas, en pleno invierno, a lomos de una caballería, para atender un parto o curar a
un niño enfermo?

¿O se habían olvidado que, cuando había un accidente en la mina, fuera de día o de
noche, detrás de la brigada de salvamento, sin saber lo que se encontrarían, entraba el
personal sanitario, sin más protección que sus batas blancas y sus bolsas de primeros
auxilios?
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¿Y no salió nadie en defensa de unas personas que no eran más que unos trabajadores
cualificados, que no tenían nada que ver con la dirección de la empresa o con los
problemas económicos que estaba atravesando el carbón en aquellas fechas?

El doctor Morales, cuando lo mataron, tenía 35 años5 . Se había pasado más de la mitad
de su vida preparándose para su profesión. Estudió el bachillerato en su Almería natal.
Luego, con diecisiete años, tuvo que dejar a sus padres6 , para poder matricularse en la
Facultad de Medicina de Cádiz, donde obtuvo su licenciatura en 1926. Después, comen-
zó a ejercer, trabajando primero en Almería y, posteriormente, en Cáceres.

En 1931, el año en que se proclamó la Segunda República, la empresa Carbones de
Berga, que estaba reclutando mucho personal en el sur de España, lo contrató para que
atendiera el Dispensario que estaba junto a la bocamina de Consolació, así como el
Botiquín que la compañía tenía en Sant Corneli.

Inscrito en agosto de 1931 en el Col·legi de Metges de Barcelona7 , fue nombrado Metge

titular de la Junta Municipal de Sanitat de Fígols - Les mines8 , actividad que compatibilizó
con la de médico de la empresa minera.

Que sepamos, nadie se responsabilizó de la muerte de don José, como le llamaban. Y
por lo que conozco, creo que éste fue un caso, en el que hubo muy poco de motivos
personales y un mucho de un odio que se había acumulado, como consecuencia de
unas terribles circunstancias históricas.
.
Hasta ahora, como he señalado, nadie había reivindicado la memoria de este doctor, ni
se había vuelto nunca a citar su nombre. Hora es, que sin volver sobre los desastres de
nuestra historia, recordemos la trayectoria de este hombre, un joven estudioso y traba-
jador, que tenía vocación de médico y que murió asesinado en pleno ejercicio de su
profesión.

En agosto de 1931, recién incorporado a la empresa9 , en la que sustituyó, al frente del
servicio médico, al doctor Fidelio Herrera, tuvo que atender el grave accidente que se
produjo el minero Juan Escarré Expósito, en la chimenea que unía, el socavón de
Consolació, con la mina Sant Josep. El herido fue trasladado a la Clínica del doctor
Tuneu de Manresa, donde se recuperó10 .

Las movilizaciones que protagonizó la CNT, entre 1930 y 1931, habían creado un clima de
confrontación política, que culminó en la huelga general revolucionaria que, en enero de
1932, declaró el Comité Minero de Fígols. El conflicto fue duramente reprimido por el
ejército, los cabecillas fueron encarcelados y, en algunos casos, deportados a África.
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Todas estas circunstancias, y los continuos conflictos que se produjeron a continuación,
alteraron el ambiente de trabajo, deteriorando la producción de la mina y los resultados
de la empresa.

En 1932, por citar sólo los casos más graves, el doctor Morales atendió a los afectados
por un incendio que se produjo en el interior de la mina, y las lesiones que se efectuaron
los mineros Ramón Arderiu y Juan Fábregas.

En 1933 tuvo que atender un desgraciado accidente mortal. Un joven de 17 años, vecino
de Sant Corneli, llamado Juan Perarnau, quedó aprisionado en las cintas que acciona-
ban el lavadero. En otras circunstancias, sufrieron también graves traumatismos los
mineros Benito Soler y Mariano Pons. Y así podríamos continuar hasta octubre de 1935,
en que se produce la última inscripción en el libro oficial de inspección de las minas.

La situación llegó a unos extremos tan graves que, en este año de 1935, la única produc-
ción importante de carbón que quedó en Cataluña fue la de Cercs. El resto de la minería
estaba cerrada o permanecía inactiva.

El 20 de julio de 1936, como ya hemos señalado, el doctor fue asesinado. En la ficha del
Arxiu del Col·legi de Metges11 , figura una lacónica inscripción en la que escuetamente se
señala que causó baja, en este año, por defunción.

En agosto de 1936, la Generalitat de Catalunya, mediante un decreto12  firmado por el
President Lluís Companys i pel Conseller Josep Tarradellas, se hizo cargo de la empresa
Carbones de Berga y  restableció el orden, por ser una industria necesaria para la guerra,
poniendo disciplina e impulsando la producción de las minas13 .

En recuerdo de este doctor, que cumplió con su obligación hasta el último día, quisiera
incluir un poema de Rafael Alberti, que también era andaluz, y que dice:

De la mina salgo amigo,

de la mina compañero.

Soy minero barrenero,

ven conmigo.

Descansa en paz amigo Morales.
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NOTAS

(1) Nombre genérico que se daba a las explotaciones de carbón del Alt Berguedà, en la Conca Pirenaica.
(2) Término municipal de Cercs, Berguedà.
(3) Don Serafín Canal.
(4) Sres. José Marginet, Evaristo Lasaga y José Martínez.
(5) Había nacido el 6 de agosto de 1900. Bachiller en el Instituto de Almería en 1917.  Inscrito, posteriormente, en
el Col.legi de Metges de Catalunya con el número 2.239.
(6) José y Dolores.
(7) Con el número 2.170 del extinto Col·legi de Metges de Barcelona.
(8) Así como Inspector Municipal de Sanitat.
(9) Carbones de Berga, SA.
(10) Ver el informe oficial del Ingeniero del Distrito Minero. Libro de visitas, página 49.
(11) Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, a quien agradezco la información que me han facilitado.
(12) Decret de 21 d’agost de 1936.
(13) En la memoria de la Junta General de Accionistas, que publicó la empresa CB en el año 1939, se relatan los
hechos anteriormente señalados.
(14) Haussman, C.:  Carbó de pedra. Un món que desapareix . Volum I. Història de les mines de Cercs. Barcelona,
2003.

.
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ISIDRE ALABERN I VIÑALS (1890–1936):
UN METGE MANRESÀ ASSASSINAT

GUERRERO I SALA, Lluís

Acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Isidre Alabern i Viñals va nèixer l’any 1890 a la vora de l’Hospital de Sant Andreu
de Manresa. Fill d’una família pagesa, va estar dotat d’una gran intel·ligència i cursà els
primers estudis amb brillantor, i la carrera de Medicina a Madrid, que acabà amb Premi
Extraordinari, essent alumne de Ramón y Cajal. Doctorat en la mateixa universitat, exercí
la seva professió a Manresa amb molt èxit. La seva religiositat i el fet de ser un propagan-
dista catòlic i de l’escola confessional, el va dur a morir assassinat en mans d’incontrolats
l’1 d’octubre de 1936, truncant una vida professional rica i prometedora.

Paraules clau: Guerra Civil, Manresa, metge assassinat, Isidre Alabern Viñals.

RESUMEN : Isidro Alabern Viñals nació en Manresa el año 1890, a la vera del Hospital de
Sant Andreu. Campesino de cuna y dotado de una gran inteligencia, cursó sus primeros
estudios con brillantez, y luego la carrera de Medicina en Madrid, que culminó con el
Premio Extraordinario de Licenciatura. Fué alumno de Ramón y Cajal. Doctorado en la
capital del Estado, ejerció en Manresa con éxito. Su religiosidad y condición de propa-
gandista de la escuela católica lo llevaron a su asesinato por incontrolados  el 1 de
Octubre de 1936, truncando trágicamente una vida profesional rica y prometedora.

Palabras clave: Guerra Civil, Manresa, médico asesinado, Isidre Alabern Viñals

*

La llarga història del col·lectiu mèdic del Bages conté episodis gloriosos i altres ben
dissortats. La fi del metge manresà del que vull exposar unes notes biogràfiques va ser
un esdeveniment infaust. Fins avui, no ens consta que la capital del Bages hagi perdut
en el desori de la Guerra Civil cap altre metge com a conseqüència directa del greu
conflicte. Segons sembla, la sang d’Isidre Alabern i Viñals va ser l’única vessada en els
tres anys de fractura social i d’enfrontaments fratricides.

Per a les joves generacions que necessitin situar-se en el moment dels tràgics fets, hem
de dir que en esclatar la guerra i fins el moment de la mort del nostre protagonista,
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Catalunya es va mantenir dins la zona republicana, que defensava els valors de la Repú-
blica davant del feixisme i del laïcisme enfront de la religió catòlica. En aquells moments
aquesta defensa es feia en el marc d’una quasi desaparició del poder governamental i
de la Generalitat, diluït en un nou ordre revolucionari en el que manava el carrer, l’anarquia
i les milícies paramilitars sindicals i obreres en la seva majoria, que obeïen a consignes
diferents, sense coordinació, amb la immediata finalitat de depurar totes aquelles per-
sones amb ideologia reaccionària i afí a l’església i l’aixecament.

Això va produir, al llarg dels mesos de juliol, agost i setembre de 1936, moltes morts
violentes en mans dels milicians i d’altres grups constituïts, de tal manera que al Bages,
Osona, Vallès Occidental i Segrià, el nombre de víctimes fou entre 200 i 400, solament
superades a Catalunya per les més de 1.000 del Barcelonès (1).

Dit això, exposaré els principals trets biogràfics del metge manresà Isidre Alabern i Viñals.

Nat a Manresa el 27 d’abril de 1890, a la casa situada al carrer de Remei de Dalt, número
13, primer pis (2), al costat mateix de l’Hospital de Sant Andreu; fou fill d’una família
pagesa que vivia a cal Alabern de la ciutat mateixa on va nèixer.

Els seu avis paterns foren Josep Alabern, pagès de Sant Joan de Vilatorrada, i Maria
Closas; els materns, Josep Viñals, pagès de Viladordis del terme municipal de Manresa,
i Ignàsia Majó, manresana. Els quatre avis ja eren morts en el moment del naixement del
biografiat. Cal recordar respecte a aquest fet, que l’esperança de vida en aquell moment
era molt baixa, d’uns 48 anys entre els homes i d’uns 52 entre les dones (3), determina-
da sobretot per les malalties infeccioses i cardiovasculars.

Els seus pares foren Joan Alabern i Closas, també pagès (4), i Ignàsia Viñals i Majó,
ambdós manresans. Joan Alabern havia estat casat abans amb Maria, la germana gran
d’Ignàsia, que li donà tres fills, en Josep, l’hereu, en Joan, i en Lluís, que va ser jesuïta.
Del matrimoni amb la Ignàsia van nèixer, per ordre, l’Ignasi, l’Isidre i l’Antònia. Tenien
cura dels sis fills i treballaven el camp. Les terres les tenien fora del nucli urbà, en el lloc
on actualment hi ha l’estació “Manresa – Alta” dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, i vivien a ciutat, on en aquella època moltes cases de pagesos de la capital
del Bages tenien animals i carros a la planta baixa i l’habitatge en les plantes superiors;
no era el cas d’ells, que utilitzaven la planta baixa solament per a vendre els fruits de
l’hort als veïns del barri.

Com que aleshores els infants també solien esdevenir mà d’obra des de ben aviat,
sobretot les nenes a les fàbriques tèxtils, l’Isidre col·laborava en les feines agrícoles dels
pares, alhora que també feia d’escolà a la propera capella del Remei. Treballava l’hort
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com el seu pare, de sol a sol, els conreus de cereals i la vinya; ajudava a la seva mare en
les feines domèstiques, i, al vespre, acabades les seves obligacions, anava a l’escola.

Des de ben aviat els seus mestres s’adonaren de les seves aptituds per a l’estudi, per la
qual cosa li van recomanar al seu pare que li permetés dedicar més hores a l’escola,
però aquell els barrà el pas tot dient que “a casa s’ha de treballar i no perdre el temps”.

Més tard, ja adolescent, mantenint la seva dedicació a les tasques familiars, ingressà a
l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa, on destacà per les seves capacitats, aconseguint
sempre excel·lents qualificacions, per la qual cosa també aquells professors van parlar
amb els seus  pares, recomanant-los-hi que li donessin estudis superiors.

Quan tenia dinou anys, un dia, mentre treballaven a la vinya, el seu pare patí una
hemiplegia. Ell llavors era un xicot cepat i valent, se’l carregà al coll i se l’endugué a casa,
on morí als pocs dies, l’any 1909.

Aleshores va demanar a la seva mare que li permetés seguir estudiant, cosa a la qual accedí.
Obtingué diversos premis per les seves qualificacions i, fins i tot, la Medalla d’Or de l’Escola.
Aquesta distinció se li atorgà l’any 1911 en un acte al què assistí l’alcalde i en el qual l’Isidre
va tenir que pronunciar un petit discurs. Admirat el batlle de les qualitats d’aquell jove pagès
i de la seva brillant trajectòria acadèmica, li oferí finançar-li la carrera de veterinari. L’Isidre va
rebutjar l’oferiment perquè llavors ja li rondava pel cap arribar a ser metge.

Cursà tot el batxillerat sencer en tres convocatòries. Es presentà al juny, al setembre i al
juny següent, i el superà amb qualificacions molt altes. Com a Manresa no hi havia
institut, els exàmens els va haver de fer al de Reus.

L’Isidre tenia a Madrid dos cosins del seu pare, personatges destacats; un era en Tomàs
Vidal, farmacèutic i coronel del cos de Farmàcia; l’altre, Josep Alabern, era metge espe-
cialista en oftalmologia i, a més, oftalmòleg del rei Alfons XIII i de la seva mare, Maria
Cristina, l’exregent. Assabentat Tomàs Vidal de la brillantor dels estudis del seu jove
parent, l’engrescà d’anar a Madrid a estudiar medicina, la seva dèria. Tot i amb això,
aquesta era una recomanació difícil de satisfer perquè l’Isidre no disposava de mitjans
econòmics per realitzar el seu somni.

Succeí llavors que morí una tieta seva, de la banda dels Alabern, que els deixà en
herència una casa a Manresa, situada en el lloc de l’actual parc de Puigterrà. La casa es
va vendre i es distribuí els diners entre els germans. Amb aquell migrat capital, i decidit a
cursar medicina, se’n anà a Madrid, on Tomàs Vidal i la seva esposa Empar Trullàs li van
donar recolzament, facilitant-li lloc on residir els primers temps, i després Vidal l’orientà
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a entrar com a intern en el “Colegio del Santo Ángel”, la qual cosa aconseguí per oposició.
El seu nom, Isidre, esdevenia escaient: l’identificava a Catalunya amb el seu origen
pagès i a Madrid amb el patró de la capital de l’Estat. Entre la mort del pare i el
desplaçament a Madrid havia passat temps, que ell havia dedicat a ajudar a la seva mare
i germans, i a la reflexió; ara ja tenia 21 anys, una edat òptima per deixar la seva llar.

Estudià medicina essent resident del “Santo Ángel”, on hi havia molts companys
relacionats amb els càtedres de la Facultat de Medicina, i s’ajudà econòmicament donant
classes particulars. La seva vena religiosa de la infantesa i joventut trobà escalf també a
Madrid a l’empara d’un altre protector i conseller català, el pare Guim, S. J.

Cursà tota la carrera a la Facultat de Medicina de la Universitat Central entre els anys
1911 i 1918. En la seva orla (5) hi consten els 20 membres del seu professorat, que van
ser els següents:

Dr. Azúa ............................................Dermatologia

Dr. Calleja ......................................... Anatomía Descriptiva

Dr. Cardenal ..................................... Patología Quirúrgica

Dr. Castro ......................................... Disección

Dr. Cisneros ...................................... Oto-rino-laringología

Dr. Criado ......................................... Enfermedades de la Infancia

Dr. Fernández Chacón .......................Obstetricia

Dr. Fernández Iruegas ....................... Anatomía (Auxiliar)

Dr. Forns ...........................................Higiene

Dr. Gimeno .......................................Patología General

Dr. Hernando .................................... Terapéutica

Dr. Jiménez .......................................Operaciones

Dr. Loza ............................................ Patología Médica

Dr. Maestre .......................................Medicina Legal

Dr. Márquez ...................................... Oftalmología

Dr. Molla ...........................................Patología Quirúrgica

Dr. Ocaña ......................................... Fisiologia

Dr. Ramón y Cajal ............................. Histología y Anatomia Patológica

Dr. Recasens de Camós ....................Ginecología

Dr. Riva ............................................. Dermatologia

Observant el claustre de professors es pot veure que, a més de l’insigne Dr. Santiago
Ramón y Cajal hi havia altres figures de gran vàlua. Va ser alumne avantatjat dels mestres
més reconeguts. Quasi totes les assignatures les superà amb la qualificació de “Matrí-
cula de Honor”, essent un alumne excepcional.



129Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 125-136, ISSN: 0213-0718

Isidre Alabern i Viñals (1890-1936): un metge manresà assassinat

En la mateixa orla podem veure que el nombre d’alumnes de la promoció va ser de 156,
destacant la presència d’alguns condeixebles catalans, com en E. Matas Teixidor, de
Palamós, i F. Abelló i Pascual, de Reus. També cal esmentar la presència d’una
condeixebla, de nom E. Soriano Fischer; la resta eren homes.

Segons es llegeix en el seu títol de “Licenciado en Medicina y Cirugía” (6), va fer constar
la seva suficiència el dia 25 de juny de 1918 amb la qualificació de “Sobresaliente”, amb
títol expedit el 28 de desembre de 1918, quan ell tenia 28 anys. El seu expedient acadèmic
li valgué el Premi Extraordinari de Llicenciatura.

L’any que es llicencia és el mateix de l’esclat de la pandèmia de grip de 1918. Entre
aquell any i el següent, el virus del subtipus H1N1 produí a l’Estat uns vuit milions de
contagis i més de 300.000 morts, mentre que a nivell mundial el nombre de morts s’elevà
a prop de 100 milions, esdevenint l’epidèmia més mortífera coneguda per la Humanitat,
més que la luctuosament famosa pesta negra de 1348. En el Col·legi del Santo Àngel va
ajudar a atendre tants afectats i amb tanta dedicació, que el director del centre, el Dr.
Diego Suárez en feu un elogi dient públicament “Así trabajan los catalanes”.

Acabada la carrera, segueix lluitant contra l’epidèmia de grip amb els metges de l’Hospital
Provincial i General de Madrid, on també estava intern des de feia temps, i inicià els
cursos del doctorat, fixant-se com a objectiu vital dedicar-se a la vida acadèmica i pre-
sentar-se més endavant a les oposicions a càtedres. L’any 1919 però, rep la notícia de
que el seu germà Josep, l’hereu, està greu a Manresa com a conseqüència del contagi.
Ho deixa tot i es trasllada amb urgència a la seva ciutat nadiua. Aquest fet, explicà ell
mateix a la seva filla, va donar un tomb a la seva vida.

Arriba a casa de la seva família, on hi vivien la seva mare i germans, atén al seu germà que
finalment mor, i, sense més instruments ni mitjans que el seu maletí, comença a visitar
tots els infectats que podia. Primer els veïns, i després, bona part de la població, ja
coneixedora de la gravetat de la malaltia i de que havia vingut a Manresa un metge de
Madrid molt bo i molt humà, feien unes llargues corrues per ser atesos pel Dr. Alabern.
Aquests fets van arribar a l’oïda de l’Ajuntament de Manresa, que es posà en contacte
amb el metge i el contractà per donar abast a les necessitats que l’epidèmia havia creat,
i li concedí un automòbil per a facilitar-li l’activitat.

Va tenir una actuació abnegada durant tot el brot epidèmic, i després d’aquest va seguir
treballant a la ciutat, visitant des del 1918 al Dispensari Municipal i també fent domicilis
per Manresa i rodalia. En una d’aquestes darreres, al terme de Castellfollit del Boix, va
conèixer a  Josepa Cañellas i Matarí, que l’any després esdevindria la seva esposa. Era
filla del patrici Rossendo Cañellas Palet i de Montserrat Matarí Poal. El prometatge donà
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un altre tomb a la seva vida, en termes sentimentals, socials i econòmics, ja que ella era
la pubilla d’un gran llegat constituït pel mas senyorial i extensa propietat de Canyelles,
prop de Castellfollit del Boix i de l’església romànica de Sant Pere, de la finca de Valldòria
de Rajadell, d’unes cases a Terrassa, d’una torre a Matadepera i d’una casa a Manresa;
bona part d’aquest patrimoni Josepa el repartí generosament amb les seves germanes,
però conservà per a ella la propietat de Canyelles. Josepa Cañellas i les seves dues
germanes van romandre òrfenes ben petites, sota la cura d’un tutor que les posà inter-
nes al col·legi de les Dominiques de Manresa; eren cosines germanes de l’abat Marcet
de Montserrat i del seu germà Adeodat.

El matrimoni es celebrà el 27 de desembre de 1920 i van establir el seu domicili a
Manresa, a la Carretera de Cardona, núm. 15, lloc on també establí el seu consultori el
Dr. Alabern. En la mateixa planta hi tenia dos pisos: un era el seu domicili privat i a l’altre
hi tenia l’espai professional, el què es coneixia com la clínica del Dr. Alabern, en la què
va desenvolupar una intensa activitat mèdica, adquirint un justificat prestigi.

El seu afany de excel·lir acadèmicament i professional va fer que es decidís a desplaçar-
se de nou a Madrid, a la Universitat Central, en l’avinentesa del cop d’Estat de Primo de
Rivera que marcava l’inici del Directori que duraria fins l’any 1930.  A la capital acabà els
cursos del doctorat i  assolí el grau de Doctor en Medicina amb la qualificació de “Sobre-

saliente”, amb la lectura, el 3 de juliol de 1924, de la tesi “Contribución al estudio de las

relaciones uro-digestivas con particular referencia a la acidez urinaria y al quimismo

gástrico”, treball que publicà després a Manresa l’any 1925, dedicant-lo a la seva mare
i constant a la portada que era “ex-interno por oposición de las Beneficencias Provincial

y General de Madrid”(7).  Formaren part del tribunal el Dr. Ramón Giménez en qualitat de
president, el Dr. Antonio Piga com a secretari, i els vocals Dr. Juan Cisneros, el Dr. Teófilo
Hernando i el Dr. Enrique Fernández Sanz.  El “Título de Doctor en Medicina y Cirugía”   és
de data 9 de juny de 1925, expedit pel “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”
en nom del rei Alfons XIII (8).

Tornat a Manresa, segueix treballant al seu consultori i també al Dispensari Municipal.
Exerceix d’internista del Sanatori Sant Josep de la ciutat. És component del Jurat Mixt de
les Mines de Súria. Té relacions professionals amb metges de Barcelona, alguns de
relleu, i a vegades és cridat a consultes pel Dr. Conill i molts d’altres. També mantenia
amistat amb el Dr. Ignasi Barraquer, el qual el va convidar a la inauguració de la seva
nova Clínica. A nivell local, era company i amic d’altres metges que exercien a Manresa,
com Miquel Firmat i Padró, Josep Arola i Sala, Ignasi Llatjós i Prunés, Bernat Bosch i
Ademà, Josep Montardit i García, Francesc Suaña i Soldevila, Joan Puig i Ball, i Amand
Redondo i Bonvehí, entre altres. Fou àmpliament comentada a l’època la curació que
aconseguí d’un cas de tètan, de la què es deia que va ser la primera del país. En l’àmbit
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familiar, neix la seva única filla, la Montserrat. Els eixos fonamentals de la vida del Dr.
Isidre Alabern són la família, la religió i la medicina. En un moment determinat, enfrontant-
se amb la ideologia oficial i prevalent del model d’escola laica, crea, juntament amb
Lisbona, auxiliar del bisbe, i altres persones, l’Associació de Pares de Família de Manresa,
des de la presidència de la qual fa una encesa defensa de l’escola religiosa catòlica, i
difon arreu el seu ideari donant abrandades conferències a Manresa i els pobles del
Bages (9). En aquesta empresa hi va jugar un paper important Àngel Herrera Oria, advocat
de l’Estat, periodista director de “El Debate” i propagandista catòlic que va anar vàries
vegades a casa seva a Manresa per ajudar-lo; aquest personatge santanderí entrà al
Seminari l’any 1936 a Friburg de Brisgòvia i, posteriorment, arribà a cardenal. L’Associació
tenia representació en altres contrades de Catalunya, però Alabern va donar un ressò
especial a la seva; el seu pensament ben estructurat, una oratòria brillant i directa, i un
tarannà proper, van contribuir a que la seva imatge pública tingués pes com a valedor de
l’ideari de l’escola catòlica, fet del què en queda constància en la premsa de l’època
(10). Es fundaren algunes escoles catòliques com a fruit de les seves campanyes, i altres
agafaren volada.  Com hom pot suposar, tot aquest propagandisme catòlic el situà en el
punt de mira dels sectors radicals republicans.

Posteriorment, funda les Colònies Catòliques, destinades a l’educació dels infants i
joves en el lleure, i les hi dóna una important empenta. Perquè el jovent hi pogués
participar els feia una revisió mèdica, i altres visites quan les malalties ho requerien; això
li afegia més feina a la que ja tenia a diari, però la feia de gust i gratuïta, en coherència
amb les seves creences i la seva bona posició econòmica. L’esposa del Dr. Alabern
sempre explicà a la seva filla Montserrat que aquest mai no havia militat en cap opció
política, contràriament al que s’afirma en una obra sobre la Guerra Civil a Manresa (11);
segons la família, ell sempre va ser un militant religiós.

Als voltants de l’any 1934 van succeir a Manresa uns fets que val la pena relatar. Al Col·legi
dels Infants, catòlic, una monja va donar una bufetada a una nena, cosa gens estranya
llavors, en aquell sistema educatiu i social. La feblesa de la nena afavorí que caigués i es
colpís lleument l’altra galta amb un pupitre. Al cap de cinc dies el Dr. Alabern rebia al seu
consultori una mare que li duia la seva filla perquè presentava una equímosi sobre el
malar. La visità i li manifestà la seva escassa importància, i li receptà un ungüent. La
senyora, no satisfeta, li demanà si li podia fer una certificació del traumatisme, a la qual
cosa Alabern accedí. Als pocs dies, el jutjat citava el metge a declarar. Resultà que eren
l’esposa i la filla d’un sindicalista exaltat de la Fàbrica Nova i detractor de l’escola catòlica;
per això van buscar la manera d’implicar Alabern en aquest cas que instrumentalitzaren
per agitar les masses i provocar un gran enrenou. La Fàbrica Nova, la indústria tèxtil més
gran de la contrada, es va aturar, i els obrers, al carrer, estaven revoltats contra l’Església i
les seves escoles. El clima, afavorit per la premsa local, era molt perillós pel Dr. Alabern, al
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què família i amics li pregaven que no comparegués davant del jutge perquè no hi arribaria
viu. Malgrat la súplica de la seva esposa, davant del risc de la monja detinguda, preferí
anar-hi i no abandonar-la a la seva sort. En compte d’anar-hi amb el seu automòbil, conegut
de tothom, hi va anar amb taxi, essent escridassat quan ja hi arribava. En la compareixença,
preguntat pel jutge, li respongué, emfasitzant, que li donava al cas la mateixa importància
que la família de la nena, que trigaren cinc dies a portar-li-la de visita. Finalment, el jutge, no
trobant causa incriminatòria, va absoldre la monja i la deixà en llibertat.

L’endemà, un diari publicà en portada amb títol de gran format “Doctor Alabern: ha
defensat una monja, però s’ha equivocat”. El cas no s’oblidà.

El nostre protagonista va anar fent durant els anys trenta el què sabia i el cor li dictava.
Va seguir fent de metge amb coneixement i entusiasme, i també exercità el seu activisme
catòlic, cada vegada pitjor vist per amplis sectors laics i revolucionaris de la societat
manresana i catalana en general. La seva família estava molt preocupada i temia per la
seva vida; per tranquil·litzar-los, Alabern li treia importància a la situació i, en tot cas,
estava disposat a arribar fins al final pels seus ideals.

D’ell es conserva el carnet de col·legiat (12), expedit a Barcelona el dia 1 de març de
1935, amb el número 1.405, figurant com a data de col·legiació la de 14 de desembre de
1934. De ben segur ja estava col·legiat d’abans, perquè feia anys que treballava a
Manresa; probablement algun canvi de normativa va fer que se li modifiquessin les
dades i es fes un document nou.

En una de les pàgines web sobre la guerra civil realitzada pels historiadors Joaquim Aloy
i Bosch, i Pere Gasol i Pujol (13), hi ha exposats un seguit de documents d’aquella època,
entre els quals alguns que fan referència al Dr. Alabern, on hi consta la seva activitat al
front de l’Associació de Pares de Família de Manresa, un activisme determinant perquè
l’alcalde Marcet, el dia 10 d’agost de 1936, el cessés de la plaça de metge auxiliar del
Dispensari Municipal, juntament amb altres sanitaris i ciutadans, per “ser considerats
fonamentadament en el domini públic com a enemics del Règim”. També hi apareix un
rebut de 4.000 pessetes, signat per Rafael Corbinos, president del Comité Antifeixista
de Manresa, en concepte d’indemnització al ciutadà Díez, de l’escola laica, al qui Alabern
havia guanyat un plet abans de la contesa i per al què en aquells moments de revenja li
exigiren injusta satisfacció. Aquella compensació, de fet un xantatge, s’acompanyà de la
falsa il·lusió d’Alabern i la seva família de que era una escapatòria de mals majors. Una
esperança vana, com es veurà.

El dia 4 d’agost de 1936 va ser detingut per la policia al seu domicili i dut a la presó, ubicada
aleshores al que fins ara ha estat el Palau de Justícia de Manresa, al carrer Baixada de la
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Seu. Poc després va accedir al règim obert, ja que un membre del Comitè necessitava que
li anés visitant un parent i, com a metge, era més útil a tots fora que dintre.

Quan sortia era acompanyat per un milicià, sempre el mateix, “en Mariano”, que el duia
al seu consultori particular, on atenia a tothom que hi anava, i al vespre el tornava a la
presó, on hi passava la nit. Mariano Riera i Arola, relacionat amb la FAI i la CNT, cobrava
al Dr. Alabern, a part de la seva manutenció, un cànon de 10 pessetes diàries, amb falses
promeses. Al cap de poc temps, convençut Mariano de que el metge mai no s’escaparia,
li explicà que anava molt cansat perquè corria molt de nit, i li demanà poder dormir en
una llitera d’exploració. Aquella activitat nocturna podria ser la participació en actes de
caire repressiu. Però aleshores Alabern i la seva esposa confiaven en Mariano.

Un dia va anar al consultori un milicià del POUM, en deute amb ell perquè Alabern havia
tingut cura gratuïta dels seus pares durant els dos anys que va estar fent el soldat, i el va
voler alliberar, a la qual cosa el metge s’hi negà per temença a les represàlies que
poguessin patir la seva dona, la petita Montserrat i el mateix Mariano.

Els empresonats anaven marxant quan els arribaven els papers de llibertat. Això és el
que s’aparentava, però Alabern sabia que la veritat era molt més dura, i que en realitat
aquells documents eren, de facto, l’ordre d’assassinat.

Per les nits compartia la cel·la amb el Sr. Francesc Blanch, mestre d’obres; amb Joan
Galobardes, rector de Sant Pere Màrtir; amb Josep Antonell, beneficiat de la Seu i capellà
de la Guia i de la presó de Manresa, i amb Pere Palomera, vicari de Santpedor. Els seus
companys també esperaven il·lusionats els documents de llibertat; mentre, les tertúlies
i les nits transcorrien plàcidament entre persones de pau. Alabern esperava el pitjor,
amb resignació, ocultant la veritat als companys per evitar-los-hi un patiment innecessari.

El dia 1 d’octubre a les sis del mati, els milicians els van lliurar els papers de llibertat. Els van fer
sortir i els van fer pujar al vehicle que els havia de dur a Barcelona, però en realitat va ser un curt
viatge que acabà a la porta del cementiri municipal de Manresa. Aquí es va acabar el somni de
llibertat dels seus companys de captivitat. La porta del cementiri era tancada, i després de trucar
els milicians, l’enterramorts l’obrí. Els feren caminar entre les fileres de xipressos i blocs de
nínxols, cap el fons. Alabern, per ajudar-lo a caminar, duia de bracet a mossèn Antonell, que
tenia 74 anys i algunes limitacions. Arribats davant d’un mur, els van dir que s’havien de posar
d’esquena, a la qual cosa el Dr. Alabern s’hi negà, dient que ell volia esperar la mort de cara, en
coherència amb les seves creences religioses. Demanà al capellà al què ajudava que els donés
l’absolució, la qual cosa feu. Estava més tranquil que els altres perquè ja s’ho esperava, i mentre
brandava el crucifix que duia sempre, obsequi del Dr. Perelló, bisbe de Vic, li arribà la mort als 46
anys d’edat, deixant una vídua jove i la petita Montserrat.
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Hores després hi va anar la família i l’enterramorts els informà que l’havien mort de
ràfegues de metralladora, i que al Dr. Alabern li havia vist l’impacte d’un tret al front.

Poc després, la família escoltava la consternació d’en Mariano, que lamentava el que
havien fet els seus companys, dient-los-hi que el metge solament era un bon home i
l’estimava. Aquests sentiments estan en contradicció amb el que s’expressa en el
Sumaríssim contra aquest personatge, que davant la família simulava una actitud diferent
a la real (14). El metge fou enterrat al mateix cementiri (15).

Al cap d’un mes es van presentar uns milicians al seu domicili, que van respectar, però
van confiscar tot el que contenia la seva clínica i s’ho van endur en un camió. Solament
hi deixaren una de les prestatgeries amb llibres i alguns títols penjats a les parets.
Aquests escassos records els conserva la seva filla a la masia de cal Canyelles.

La família passà uns anys difícils fins arribar la fi de la guerra. Acabada aquesta, en un
plenari del primer consistori franquista de Manresa, un regidor metge, el Dr. Pastor, va
sotmetre a aprovació la proposta de dedicar un carrer al Dr. Alabern, la qual cosa s’aprovà.
Per circumstàncies poc clares, aquesta resolució no es va dur mai a la pràctica.

Mariano Riera, acabada la guerra, fou empresonat a Manresa, d’on passà a la Prisión
Central de San Miguel de los Reyes (València) i després a la Prisión Celular de Barcelo-
na. D’aquesta anà a parar a la Prisión Central de Santa María del Puig (València), evitant
però el seu trasllat a la Prisión de Dos Hermanas, on havia d’incorporar-se a la Primera
Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Finalment, fou enviat a la Prisión de
Partido de Manresa, a disposició del Juzgado Militar nº1.  La seva condemna, el 1939,
consistí en 20 anys de presó, commutada a 9 anys el 1941, però el 1943 va ser sentenciat
a mort i executat el 14 de juliol del mateix any al Camp de la Bota. Entre les diverses
imputacions de la resolució hi figurava la seva intervenció en el cas del Dr. Alabern (16).

Acabat el conflicte, el bisbe Perelló, de Vic, amb seguici eclesiàstic i tota solemnitat, va
visitar el mas Canyelles i en presència de la família extensa i dels treballadors de la finca,
feu la cerimònia d’entronització del Sagrat Cor (17), que en vida havia promès al Dr.
Alabern. Aquell va ser un acte d’homenatge de l’Església a la figura del metge perdut, per
la defensa dels seus valors catòlics que encara avui, el bisbat no ha oblidat.

La guerra finalitzà l’1 d’abril de 1939. Mig any després, el “Cuerpo Médico” de Manresa
li celebrà un ofici funeral a l’església de Sant Francesc, “en testimonio de su admiración

y compañerismo”, i edità recordatoris (18) que distribuí als metges presents i a la població.
També el règim franquista publicà un recordatori de tots els manresans morts pels
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republicans, entre els què hi figura el metge Alabern; aquest document també està
disponible en la web de Quim Aloy i Pere Gasol, ja citada.

Avui, 72 anys després de la seva tràgica mort, jo mateix, com a president de la Delegació
Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona amb seu a Manresa,
representant el sentir del col·lectiu professional, des de la llunyania dels fets i des de
l’equanimitat, reto el meu homenatge al company perdut, valorant-lo des dels seus mèrits
familiars i professionals, un metge sortit del si de la pagesia i d’una família humil, que assolí
amb el màxim mèrit una sòlida formació, amb un expedient acadèmic excepcional, i va
exercir la professió amb dedicació i amb un gran desplegament de tots aquells valors que
li són inherents. En l’esfera de les ideologies, tan plurals avui, li manifestem el nostre
respecte i l’admiració pel fet de tenir-ne i de ser coherent amb elles fins la mort.

El Bages, Manresa, va perdre un gran metge que hagués pogut aportar molt més al món
de la professió si els fets històrics li ho haguessin permès.

FONTS

La principal font consultada és la filla del Dr. Alabern, la Sra. Montserrat Alabern i Cañellas,
actualment resident a Barcelona, dotada d’un ànim i d’una memòria envejables que han
fet possible la recuperació de les dades que aporto, procedents en bona part del seu
testimoni oral i també d’alguns documents que ha pogut conservar.

També he consultat el “Sumarísimo ordinario número 26.927 contra Mariano Riera Arola”,
amb les diligències del Juzgado Militar nº 1 de Manresa, de la Capitanía General de la IV

Región Militar, que es començaren a instruir el 1 de juliol de 1941.

NOTES

1.-  Cattini, G. C.: La violència revolucionària. Terror i repressió en la reraguarda. Pàg. 151. En: Solé i Sabaté, J. M.;

Vilarroya, J., directors (2004):  La Guerra Civil a Catalunya (1936 – 1939).  Vol. 1: Alçament militar i primers mesos

de la guerra.  Edicions 62. Barcelona, 2004.

2.- Registre Civil de Manresa, Secció 1ª, tom 40, foli núm. 144, registre núm. 242: inscripció del naixement d’Isidro

Alabern y Viñals, feta el dia 28 d’abril de 1890 pel jutge municipal , l’advocat Martín Gual i el secretari Francisco Fustero,

a instàncies del pare del nounat, actuant com a testimonis dues persones originàries del Solsonès i aleshores residents

al barri antic de Manresa, en Ramon Muntada i Subirà, de Canalda, “empleado”, i Joan Pons i Casafont, de La Coma.

3.- Notas de prensa del Instituto Nacional de Estadística. Actualització de 30 d’octubre de 2007. Pàg. 1. Madrid.

4.-  Malgrat l’origen pagès d’Alabern, la família va donar alguns personatges de certa volada intel·lectual, com Josep

Alabern i Closas, germà d’en Joan, capellà, llicenciat en Ciències Exactes i doctorat en aquesta disciplina l’any 1871;

va ser professor de matemàtiques del Seminari i rector i director del mateix. Aquest, anomenat “el senyor oncle” per la
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família, va estar dotat d’una gran intel·ligència i fou condeixeble i amic de Jacint Verdaguer i Santaló. Morí l’any 1884.

 5.- Orla de la promoció 1911-1918 de la Facultat de Medicina de la Universitat Central de Madrid, confegida per la

raó social “Padró”, del carrer Huertas, 70, de la capital.

6.-  Títol de “Licenciado en Medicina y Cirugía” expedit pel “Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes”, en nom

del rei Alfons XIII. Registre general de la Secció de títols, foli 90, núm. 683, imprés als “Talleres del Instituto

Geográfico y Estadístico”.

7.-  Alabern Viñals, I.:  “Contribución al estudio de las relaciones uro-digestivas con particular referencia a la acidez

urinaria y al quimismo gástrico”.  40 pàgines. Imprenta Boixeda. Manresa, 1925.

8.-  “Título de Doctor en Medicina y Cirugía”, expedit pel “Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes”, en nom

del rei Alfons XIII. Registre general de la Secció de Títols, foli 21, núm. 20.

9.-  “El Dr. Isidre Alabern  i Viñals”. Esbós biogràfic mecanografiat en set quartilles per una cara, fet per un dels dos

germans Marcet, sense saber si ho va escriure l’abat o el pare Adeodat, l’any 1947. Va ser lliurat a la seva filla,

Montserrat Alabern, en ocasió d’haver estat nomenada reina dels Jocs Florals.

10.-  Montserrat Alabern conserva alguns retalls de diari sense el nom de la capçalera, per la qual cosa no es poden citar

amb criteri bibliogràfic, per bé que un ho permet: El diari “El Matí”, any IV, núm. 887, editat a Barcelona el 29 de març

de 1932, en la portada del qual, amb grans titulars, hi diu: “Míting pro ensenyament lliure. Se celebrà diumenge al teatre

Conservatori de Manresa atapeït d’un públic desitjós de demostrar la seva conformitat amb el significat eminentment

catòlic de l’acte. Tots els oradors s’expressaren d’una manera brillant i foren constantment ovacionats. Es calcula que

al míting  - el qual havia despertat un gran entusiasme -  hi assistiren unes 3.000 persones”.

11.-   Aloy, J.; Gasol, P.; Sardans, J.:  Història gràfica de Manresa. La Guerra Civil (1936 – 1939). Pàg. 259. Edicions

Selectes Parcir. Manresa, 1992.

12.-  Carnet: Col·legi Oficial de Metges de Catalunya. Expedit a nom d’Isidre Alabern i Viñals, col·legiat 1.405. Data

de col·legiació de 14 de desembre de 1934, signat pel president i pel secretari el 1er. de març de 1935. Registrat

a la Secció Barcelona-Circumscripció amb el número 222 amb data d’11 de març de 1935, el que també signen

president i secretari. Hi consta l’adreça familiar, C/. Cardona, 15-1er. de Manresa.

13.- www.memoria.cat/repressions/documents (documents de la repressió a la reraguarda republicana), de Joaquim

Aloy i Bosch, i Pere Gasol i Pujol.

14.- “Capitanía General de la IV Región Militar. Juzgado Militar n. 1 de Manresa. Sumarísimo ordinario núm. 26.927

instruído contra Mariano Riera Arola. Delitos: Rebelión Militar. Dieron principio las actuaciones el dia 1 de Julio de 1941.

Juez Instructor: Juan Prats Riera, Capitán de Infantería. Secretario: Pedro Bacardit Puigdellívol, soldado de Infantería”.

15.- Està enterrat al cementiri de Manresa, en un nínxol del bloc de Sant Maurici, al fons a la dreta, numerat amb la

referència 362. En la làpida hi diu “Doctor Isidro Alabern Viñals + 1-10-1936.

16.-  Sumaríssim ja citat.

17.-  Fotocòpia, propietat de la família, d’un diari d’Igualada que en publica la crònica, sense que hi consti el nom del

mateix ni la data. En la capçalera hi posa “Igualada”, que no sé si és el nom del periòdic, i la pàgina, la 6.

18.-  Recordatori: En portada hi diu: “Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam”. En l’interior, a l’esquerra: “Don Isidro

Alabern Viñals, Doctor en Medicina y Cirugía, gloriosamente caído por Dios y por la Patria el dia 1º de Octubre de 1936.

¡Presente!.  E. P. D. El Cuerpo Médico de esta ciudad ofrece al finado el testimonio de su admiración y compañerismo,

con el solemne Funeral celebrado hoy en la Iglesia de San Francisco. Manresa, 14 de Octubre de 1939. Año de la

Victoria.”. A l’interior, a la dreta, hi ha una oració de Difunts. En la contraportada, “Imp. Alcaraz de Bausili”, l’impressor.

AGRAIMENTS

Vull expressar el meu agraïment a la Sra. Montserrat Alabern i Cañellas totes les facilitats que m’ha

donat en explicar-me els records del seu pare i haver-me facilitat, generosament, còpia d’alguns

documents que hi feien referència.També al Sr. Joaquim Aloy i Bosch, per haver-me facilitat la còpia

del Sumaríssim contra Mariano Riera i Arola.
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SANTIAGO VIVANCOS I FERRÉS (1895-1939),
UN METGE AFUSELLAT PEL FRANQUISME

DUEÑAS ITURBE, Oriol
SOLÉ i BARJAU, Queralt
 

RESUM: En aquesta comunicació es fa un resum de la vida del metge Santiago Vivancos
i Ferrés, i de la repressió que sofrí en acabar la guerra, el 1939, a conseqüència de la qual
fou afussellat.

Paraules clau: Santiago Vivancos i Ferrés. Guerra Civil (1936-1939). Repressió política (1939).

RESUMEN: En esta comunicación se hace un resumen de la vida del Dr. Santiago Vivancos
Ferrés y de la represión que padeció acabada la guerra, el año 1939, cuya consecuencia
fue su fusilamiento.

Palabras clave: Santiago Vivancos i Ferrés. Guerra Civil (1936-1939). Represión política (1939).

*

L’historiador Josep Benet és qui fins avui ha aprofundit més en la repressió que va portar
fins la mort a Santiago Vivancos, centrant-se bàsicament en el seu consell de guerra[1].
Si hi afegim les informacions que aporta el també doctor Lluís Guerrero,[2] sabem que
Vivancos havia nascut a Sant Gervasi (Barcelona) el 1895, havia estudiat magisteri,
medicina[3] i dret, i encara havia iniciat els estudis de farmàcia i filosofia i lletres. S’havia
casat amb Maria Comes i havia tingut tres fills.

De Santiago Vivancos, el Dr. Guerrero en fa una breu descripció que ens serveix per
situar perfectament el personatge: «Liberal, catòlic practicant i nacionalista, va treballar
a la Mútua Salus, va tenir un primer consultori al carrer Verdi, més tard al carrer Salmeron
(Gran de Gràcia) i finalment a la Rambla de Catalunya núm. 114; col·laborà en la revista
Infantia Nostra, i fou redactor del Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya i membre
actiu del sindicat, codirector de la Revista Mèdico Professional, un dels promotors del
Casal del Metge, col·laborador de Mutual Mèdica, i professor de química de l’Escola del
Treball. També va ser militant del Partit Català Republicà fins el 1932, d’ERC i
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coorganitzador d’Estat Català, membre de la lògia maçònica Themis i membre de l’Asesoría
Jurídica del Ejército del Este.» [4].

I encara, Francisco Martínez Hoyos en feia un breu perfil al cinquè volum del Franquisme
a Catalunya, en què més enllà del que ja s’ha exposat, posa l’accent en la seva pertinença
a la maçoneria: «Amb altres militants nacionalistes s’inicià en la maçoneria als anys vint
del segle passat. En concret, a la lògia Justícia. Ja a la dècada dels trenta formà part de
la lògia Themis»[5].
 
Però què fou el que va portar a la mort al Dr. Vivancos? I quin procés repressiu li fou
aplicat? Aquestes dues preguntes i moltes altres són les que intentarem respondre a
partir de la documentació localitzada al fons del Govern Militar de Barcelona i a l’Arxiu
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot just un primer pas de cara a poder fer,
en un futur, una biografia del Dr. Vivancos.
 

EL CONSELL DE GUERRA I LA CONDEMNA A MORT
 
El 28 de juliol de 1936 es publicava el ban de guerra en el què es feia recaure en la
jurisdicció militar tot el pes polític de la repressió[6] que s’iniciava ja des d’aquell mateix
moment i que finalment s’allargaria fins més enllà de la finalització del conflicte. El text
no oferia cap mena d’interpretació alternativa: «Artículo primero: El estado de guerra
declarado ya en determinadas provincias, se hace extensible a todo el territorio nacional.
Articulo segundo: Los insultos y agresiones a todo militar, funcionario público o individuo
perteneciente a las milicias que han tomado las armas para defender la Nación, se
consideraran como insulto a fuerza armada y serán perseguidos en juicio sumarísimo,
aún cuando en el momento de la agresión no estuvieran aquellos desempeñando servicio
alguno. (...) Artículo quinto: quedan también sometidos a la jurisdicción de Guerra, y
serán sancionados, del mismo modo, por procedimiento sumarísimo: A) los delitos de
rebelión, sedición y sus conexos, atentados, resistencia y desobediencia a la Autoridad
y sus Agentes y demás comprendidos en el título 3º del Código Penal ordinario bajo el
epígrafe de “Delitos contra el orden público”. B) Los de atentado contra toda clase de
vías o medios de comunicación, servicios, dependencias o edificios de carácter público.
C) Los cometidos contra las personas o la propiedad por móviles políticos o sociales. D)
Los realizados por medio de la imprenta u otro medio cualquiera de publicidad.»[7].

Des d’aquell moment, doncs, tots els delictes de caràcter militar previstos pel Codi de
Justícia Militar, així com tots aquells relacionats amb actuacions de caràcter polític,
relacionades amb l’ordre públic o compresos al Codi Penal, se sotmetrien a la jurisdicció
militar, independentment de si l’inculpat o inculpada era o no civil. Tal i com afirma Josep
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Cruanyes: «A la pràctica suposava deixar qualsevol acte punible en mans de la justícia
militar.»[8].

L’1 de novembre de 1936, encara un altre Decret ampliava la capacitat repressiva de
l’exèrcit sollevat: a partir d’aquell moment en cada una de les ciutats que s’anessin
ocupant s’establirien consells de guerra permanents que realitzarien els sumaríssims
d’urgència. Fou en un d’aquests sumaríssims d’urgència, quan la guerra ja havia acabat
però encara el 1939, pel que fou processat i condemnat a mort el metge Santiago
Vivancos Ferrés.

Se seguí el procés habitual fixat pel règim: detenció de l’inculpat, declaració dels
testimonis, resum dels fets per part del jutge que ho traslladava al tribunal, aquest
establia la data del judici que, un cop realitzat dictava sentència. S’havia eliminat del
procés, doncs, les diligències; la instrucció i qualificació del fiscal; la designació del
defensor i la notificació al defensor dels càrrecs contra l’inculpat. L’objectiu no era altre
que aconseguir la màxima agilitat possible a l’hora de tramitar i celebrar els Consells de
Guerra. I aquesta pressa també es pot copsar en el fet que sovint els Consells no eren
individuals, sinó que a la vegada es podien arribar a jutjar fins a 15, 20 i inclús trenta
persones de cop. També fou aquest el cas del Dr. Vivancos, que fou jutjat conjuntament
amb 17 persones.
 
El dia 24 de febrer de 1939 el Dr. Vivancos era detingut a Barcelona per membres de la
brigada especial del Servicio de Investigación y Policía Militar[9] (S.I.P.M.), quan encara no
feia un mes que les tropes franquistes havien entrat a la capital catalana (el 26 de gener)
i la guerra encara havia de continuar a l’Estat fins l’1 d’abril. Un cop detingut, fou traslladat
als calabossos del SIPM per tal de prendre-li declaració, acte que s’efectuà el dia 3 de
març. Les preguntes foren molt concretes, i les respostes del Dr. Vivancos també:

«Preguntado: a que partido político pertenecía antes del movimiento Nacional? Responde:
Que a Esquerra Republicana de Cataluña; Preguntado: Donde actuó al iniciarse el
Glorioso Movimiento Nacional? Responde: Que obedeciendo órdenes de mi partido, me
encargué del Laboratorio Químico Policíaco, perteneciente al servicio de espionaje y
contra espionaje de la Conserjería de Defensa llamado S.S.I. en cuyo cargo desarrollé
toda la inteligencia mía al servicio del mismo; Preguntado ¿Que dónde fue a prestar sus
servicios al cesar en dicho cargo, y quien fué la persona o jefe que le sustituyó en el
mismo: Responde: Dice que ignora quien fué la persona que le sustituyó en el cargo de
la Jefatura del Laboratorio del servicio de espionaje, de la conserjeria de Defensa, y que
al dejar anteriormente mencionado, pasó a prestar sus servicios a la Asesoría Jurídica
del Ejército del Este del Gobierno Rojo; Preguntado: Que cargos ocupava dentro del
régimen rojo. Contesta: Que era profesor de química de la escuela Industrial de Barcelona
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desde el mes de Octubre de 1936; Preguntado: ¿Que cargo ocupaba en la masonería?
Responde: Que actuaba como militante dentro de la Logia Themis de esta ciudad y en la
cual si efectivamente la mayoría de sus miembros eran separatistas, yo no lo era.»

Santiago Vivancos no va variar la seva declaració quan el 3 d’abril, després de la declaració
de 7 testimonis i la presentació de dos avals i un informe favorable del cap provisional de
Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Santa Maria d’Oló (Bages), fou cridat
per efectuar la seva declaració indagatòria, però potser tement el pitjor, va voler deixar
clar que en tot moment havia complert les ordres que li havien estat donades pels seus
superiors:«...que el declarante dependía de la Generalitat, como profesor de química de
la Escuela del Trabajo de Barcelona; que en noviembre del treinta y seis, la Generalitat
le ordenó ponerse al frente del laboratorio químico de la censura militar de
correspondencia, situado en la calle de Aragón y dependiente de la Consejería de Defensa
de la Generalitat  y que la única misión llevada a cabo por el declarante en dicho
laboratorio, era el pasar ácidos y alcalinos sobre papeles en blanco que le eran
presentados con el fin de descubrir si había sobre ellos algún escrito; que en este
servicio estuvo hasta el mes de marzo del año treinta y siete, en que pasó en calidad de
escribiente a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Defensa; y en el mes de mayo logró
desligarse de esto y entregándose de nuevo a su labor de docente y profesional de la
Escuela del Trabajo; que fué nombrado profesor de la Escuela del Trabajo al abrirse el
curso académico de mil novecientos treinta y seis, que el nombramiento fue hecho por la
Consejería de Cultura a propuesta del Director de la Escuela del Trabajo; que con
anterioridad a esta fecha el declarante ejercía la profesión de médico; que de antiguo
era director de la Mutualidad...»[10].

Però abans d’arribar a aquest punt s’havia de decidir que, efectivament, l’expedient de
Vivancos calia traslladar-lo a l’Auditor de guerra. Però, qui el va denunciar? O quin fou el
document que va situar al doctor al punt de mira del SIPM? En la documentació del
consell de guerra, a diferència d’altres consultats i estudiats, no s’hi custodia cap
mena de denúncia, però tampoc s’hi especifica què porta a les autoritats franquistes
a detenir-lo. De l’informe de la policia no podem saber què els portà a anar-lo a cercar,
interrogar i proposar l’inici del Consell de Guerra, tot i que sí podem saber perquè es
va optar pel trasllat de l’expedient a l’Auditor de Guerra: «Resultando: que por las
investigaciones practicadas y las manifestaciones del detenido, resulta de una manera
clara y concreta que el detenido Vivancos, es individuo que colaboró con los rojos en
cargos de responsabilidad e importancia, como militante antiguo del partido “Esquerra
Republicana de Catalunya”, en cuyos cargos desarrolló toda la actividad posible en
bien del Comité Rojo, que además es de ideas separatistas, y tambien ha pertenecido
a la masonería, con grados importantes, pues durante el año 1936 y 1937, ha sido
Gran Maestre de las Logias de Cataluña[11].»
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El Dr. Vivancos podia arribar a imaginar-se en algun moment que la seva actuació durant
la guerra seria observada des d’aquest punt de vista tan negatiu pel “Movimiento”, pel
nou règim instaurat per les armes? Per què Vivancos no va marxar? Segons Solé i Sabaté
i Oriol Dueñas: «La repressió també s’exercí contra un personal que s’havia significat
políticament i socialment durant l’etapa republicana, i que havia optat per no marxar a
l’exili. Aquesta opció sorprèn, encara més si es té en compte que es coneixia la ferotge
repressió que iniciaven les forces franquistes als territoris ocupats. Probablement
pensaven que el seu destí no seria millor a l’exili, o decidiren quedar-se per motius
familiars pensant que la seva actuació no seria castigada. Aquesta resolució degué ser
la conseqüència més immediata del desgast físic i psicològic després de prop de tres
anys de guerra.»[12].

Josep Benet explica que amics i companys aconsellaren a Vivancos que marxés, però
que aquest «...com tantes altres persones, es digué que com que no havia fet cap mal,
ni havia ocupat càrrecs polítics ni militars importants, no havia de témer res de greu.
Potser, com a màxim, alguns mesos de presó. I, per tant, decidí no marxar a l’exili.»[13]
Tot i això, el propi Vivancos des del primer moment que Barcelona quedà sota el control
franquista no les tingué totes per sortir indemne de la repressió franquista. Aquell neguit
el portà fins i tot a entrevistar-se amb gent addicta al nou règim per demanar-los si com
a conseqüència dels seus antecedents la seva vida corria perill. Una d’aquelles persones
amb les que es va veure fou un dels testimonis que participaren en les investigacions
prèvies al consell de guerra. Davant els seus neguits aquell testimoni el tranquil·litzà de
la següent manera tal com declararia a posteriori en el consell de guerra: «habiendo ido
a visitar a la dicente a los pocos días de la liberación de Barcelona, preguntándole que
sucedería toda vez que había pertenecido a partidos de izquierdas, contestándole la
declarante que nada le sucedería por sólo este motivo ya que así lo habían manifestado
repetidamente las Autoridades Nacionales [...]». Desafortunadament tot això no es va
complir i el doctor Vivancos seria  finalment condemnat a mort i afusellat.

Vivancos, doncs, restà a Barcelona, fou detingut i s’inicià el Consell de Guerra.

Amb el trasllat a l’Auditor de Guerra es posava en marxa la maquinària judicial franquista:
el 18 de març era nomenat Juan Amat Vidal president del tribunal, i designava secretari:
José M. Costa Cabús, alhora que s’ordenava al director de la presó Model de Barcelona
que retingués al ja “encartado”. Segons Benet: «Mentrestant, uns altres agents del
mateix organisme [SIPM] obligaren la família –la muller i els tres fills- a abandonar el pis
només amb la roba que duien posada. Sortosament, la muller, aprofitant un moment de
distracció dels agents, pogué arreplegar unes joies que guardava en un calaix que es
trobava al seu abast, i amb la seva venda pogué mantenir la família durant el mes que
hagué de viure fora de la seva llar. En la seva absència, els agents escorcollaren a fons
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–i sense gaires miraments- el pis de Vivancos. L’escorcoll, però, fou del tot infructuós.
Passat el mes, es permeté a la família retornar al seu domicili. La muller constatà que el
pis havia estat objecte d’espoliació: joies, objectes de plata, paraments de taula i de llit,
llibres i objectes diversos havien desaparegut.»[14].

A partir del 27 de març s’iniciaren les declaracions dels 10 testimonis que participaren
amb les seves declaracions en el Consell de Guerra. Per tal d’aconseguir algun argument
que servís a les autoritats franquistes per condemnar al doctor Vivancos, aquestes
cridaren a declarar a persones lligades d’alguna manera amb el seu entorn, com fou la
portera de l’edifici on vivia; amb la seva consulta, un pacient; i després amb la seva
activitat professional com a docent a l’Escola del Treball i a la Mutualitat Catalana
Mercantil i Industrial. En aquests dos darrers casos, es cridaren com a testimonis tant a
conserges i professors que treballaven a l’Escola del Treball com a treballadors, metges
i infermeres de la Mutualitat. En tots els casos els testimonis que realitzaren totes
aquelles persones estigueren absents d’acusacions greus envers l’inculpat. En la majoria
de casos els declarants només l’acusaren de formar part de partits d’esquerres i
republicans i de realitzar comentaris en contra de l’exèrcit rebel: «Que moralmente era
muy buena persona. Que tenia ideas republicanas desde antiguo, pero de orden,
ingresando al formarse el partido en Esquerra Republicana de Cataluña»[15]. En altres
declaracions la vinculació entre testimoni i acusat era tan pobre que els primers només
testificaven que no el coneixien prou per poder realitzar cap acusació concreta «Preguntado
por S.S. acerca de los hechos concretos de que se acusa al encartado, manifiesta
ignorar todo cuanto se le pregunta y añadiendo que el declarante no sostenía apenas
trato con el mismo por haber dicho encartado ingresado en la Escuela con posterioridad
a la iniciación  del Movimiento y no tener con el mismo la confianza que con otros
profesores»[16]. Pel que fa a les declaracions dels metges, infermeres i treballadors de
la Mutualitat, les autoritats franquistes buscaren que els mateixos acusessin al doctor
Vivancos d’haver estat al darrera de la fugida a la zona franquista del director d’aquella
entitat –el doctor Martínez Rivera– per poder així apropiar-se de la seva plaça. En tot
moment, però, els testimonis negaren aquella acusació: «Que al iniciarse el Movimiento
y haber marchado el Director de los servicions médicos de dicha Mutualidad al extranjero,
fue nombrado en su substitución el Dr. Vivancos, desconociendo los motivos del cese
del Dr. Martínez Rivera en su cargo y de que se hubiese marchado, pero creyendo que en
dicha marcha no tuvo ninguna relación ni participación el encartado ya que estaban con
muy buenas relaciones».[17].

La manca de proves inculpatòries que cercava la “justícia franquista” en les declaracions
dels testimonis encara es van fer més evidents amb la presentació de tres avals i el
testimoni de l’esposa de Fernando de Merlo y de Anta, un dels màxims responsables a
Barcelona del partit Renovación Española, qui manifestà: «Que Vivancos que perteneció
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a Estat Català y luego a Esquerra Catalana protegió a su citado esposo, escondiéndole
en su domicilio al ser perseguido por las hordas marxo-separatistas, ignorando si aquel
tuvo alguna actuación a favor de los rojos, si bien no lo cree la declarante, puesto que en
varias ocasiones le oyó decir que se había retirado de la política por estar desengañado
de la misma».[18].

També declarà favorablement un altre testimoni que a més a més també aportà un aval
personal: «En cuanto a su actuación durante los rojos la ignora por haber permanecido
escondido el declarante, y que solamente sabe que con ocasión de encontrarse preso
un sobrino del dicente que pertenecía al partido tradicionalista en Gerona, fue puesto
en libertad al cabo de un tiempo, y que en su libertad interesó el encartado, suponiendo
que el encartado debía tener cierta influencia entre las personas de situación roja[19]».
Aquest testimoni també va ser ratificat pel cap accidental de FET y de las JONS de Santa
Maria d’Oló i pel mateix jove a qui el Dr. Vivancos havia aconseguit treure de la presó:
«puedo atestiguar  que, en el periodo rojo-separatista, por medio de las gestiones de
dicho Sr. [Santiago Vivancos], encontrándome en la cárcel de Gerona, con graves
acusaciones por mi actuación contraria a los rojos, fui puesto en libertad gracias al
interés que puso en ejecución el mencionado Sr.» [20].

Finalment el 28 de març foren diferents membres de la Mutualitat Catalana Mercantil i
Industrial d’Accidents de Treball qui presentaren un escrit signat per 17 persones a favor
seu. Moltes d’elles posteriorment serien cridades a declarar, fent-les ratificar sobre el
document signat. Tots els qui prestaren declaració ratificaren el que havien signat.

El dia 13 d’abril, la Jefatura Superior de Policia de Barcelona envià al Jutjat Militar un
informe sobre l’actuació del Santiago Vivancos durant els anys de guerra. Tot i ser un
dels elements que estava utilitzant el règim franquista per portar a terme –juntament
amb ajuntaments, Guàrdia Civil i FET y de las JONS– la repressió contra els enemics que
s’havien oposat a la seva victòria, la Jefatura de Policía tampoc aporta cap mena
d’acusació greu sobre la seva persona: «al advenimiento de la República, se afilió a
Acción Catalana Republicana durante el dominio rojo-separatista desempeñó el cargo
de Director del Sanatorio Ángel Guimerá unos seis o siete meses. No obstante sus
sentimientos religiosos era aficionado a la lectura de La Humanitat».[21].   

Malgrat tots aquests avals i testimonis favorables i de no haver aconseguit cap mena de
prova que pogués demostrar la participació del doctor Vivancos en actes revolucionaris
o delictius, les autoritats franquistes no les tingueren en compte i seguiren endavant
amb la causa. D’aquesta manera cap d’aquelles declaracions i avals aparegueren a
l’Auto Resumen, on es concretava i resumia els fets més destacats sobre l’actuació de
la persona encartada i que havien de servir com a base per dictar la futura sentència:
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«Que con anterioridad al Movimiento Nacional tenía ideas izquierdistas y republicanas
hallándose afiliado desde la proclamación de la República a la Izquierda Republicana
de Cataluña, habiendo sido nombrado profesor de Química en la Escuela del Trabajo al
abrirse el curso académico de 1936 por el Gobierno de la Generalidad y después de
iniciarse el Movimiento; que en noviembre de 1936 fue designado por la Generalidad
como Jefe del Laboratorio Químico de la Seción de Espionaje de la Consejería de Defensa
para descubrir ... indicaciones en la correspondencia pasando sobre dichos escritos los
ácidos correspondientes a fin de averiguarlo; que en el mes de marzo de 1937 pasó a
desempeñar el cargo en la Asesoría Jurídica de la Consejería de Defensa, toda vez que
el encartado tiene también la carrera de Abogado; que durante la dominación roja el
encartado demostró su adhesión a la causa roja manifestando que nunca ganarían las
Tropas Nacionales».[22].

El dia 3 de maig de 1939 se celebrà el Consell de Guerra sumaríssim d’urgència contra
ell, al Palau de Justícia de Barcelona. En aquell Consell de Guerra es jutjaren en un sol
acte divuit persones i es demanaren tres penes de mort, en una sessió que no durà més
de mitja hora. El fiscal demanà contra Vivancos l’última pena a partir d’acusar-lo dels
mateixos fets que havien aparegut a l’Auto Resumen i afegint a més a més la seva
pertinença a la maçoneria: «... miembro de la masonería en la logia “THEMIS” de esta
ciudad en la cual la mayoría de sus miembros eran separatistas, sigue la conducta
sinuosa de todos los masones ...».[23].

La defensa, la qual no havia estudiat el cas, només es limità a demanar la pena mínima
dins del delicte d’auxili a la rebel·lió. Es comprova que el defensor no salvaguardava al
seu representat sinó que, contràriament, el considera culpable i demana que el
condemnessin malgrat que no a la màxima pena.  En cap cas el militar defensor havia
estudiat el cas de la persona que havia d’emparar i per aquest motiu durant el Consell
de Guerra només demanava clemència. Mai tampoc exigia l’absolució del seu client,
aspecte que ens torna a confirmar la manca de garanties jurídiques que tingueren tots
aquells homes i dones que patiren algun Consell de Guerra. Des del moment en què
eren inculpades, totes elles partien des de l’inici amb una condemna i només podien
aspirar a què el càstig fos el menor possible. Per tant, els Consells de Guerra només
foren un sistema per donar una certa aparença de legalitat a una repressió que en tot
moment estava predeterminada des del principi.

Un cop escoltats tots aquells arguments, el tribunal militar dictà sentència contra
Santiago Vivancos Ferrés, la qual l’acabaria condemnant a la pena de mort per un
delicte de rebel·lió militar. Una condemna que com s’ha anat veient únicament es recolzà
en les acusacions d’haver format part d’ERC, per haver estat membre d’una lògia maçònica
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i per haver ocupat càrrecs de certa responsabilitat dins la Conselleria de Defensa de la
Generalitat de Catalunya durant els anys de la guerra. 

Davant tot això quedà clar que des de l’instant que el Doctor Vivancos va ser detingut, el
seu destí quedà marcat per les autoritats franquistes com una de les persones que havia
de pagar amb la seva vida la defensa de Catalunya i la República. Per aquesta raó, i
afegint el fet que no s’havia produït cap denúncia, des del primer moment es cercaren
testimonis vinculats amb la seva vida diària o professional per tal de trobar alguna
declaració en la seva contra que pogués justificar la seva posterior condemna. En no
tenir cap mena de testimoni desfavorable, les autoritats franquistes s’hagueren de
recolzar en acusacions molt pobres i sense cap mena de fonament delictiu per poder
finalment condemnar-lo a mort. Aquest fet és una clara mostra de la innocència i del
terrible que fou la dictadura a l’hora d’exercir la repressió contra els considerats contraris.

El dia 6 de maig el capità general de Catalunya aprovava la sentència de mort contra el
Dr. Vivancos. Després, aquesta sentència va ser enviada a l’Assessoria Jurídica del
Quarter General de Franco, que encara es trobava a Burgos, perquè fos aprovada amb
“l’enterado” o commutada per una pena inferior. La muller de Vivancos, desesperada
davant les perspectives de perdre el seu marit, portà a terme tota mena de gestions per
tal de salvar-lo. Fins i tot es traslladà a Burgos per demanar al mateix general Franco la
commutació de la pena de mort. Desafortunadament el seu viatge no va servir de res ja
que en cap moment el Generalíssim la va voler rebre[24]. 

El 20 de juny arribà a Barcelona la notificació “d’enterado”. L’endemà, 21 de juny, a les
cinc de la matinada, juntament amb nou persones més, va ser afusellat al Camp de la
Bota de Barcelona. La família, com era habitual en aquells moments, no va ser avisada
de l’execució. Fou enterrat, com gairebé tots els afusellats víctimes de la repressió
franquista a Barcelona, al Fossar de la Pedrera, la gran fossa comuna del Cementiri Nou
de Montjuïc.

La nit abans de què es produís la seva execució, li fou permès d’escriure una darrera
carta a la seva muller, de la qual Josep Benet va poder recollir testimoni en la seva obra
ja citada: «Querida Marina: Muero tranquilo; firme en mi Fe y limpio de conciencia.
Confortado con los auxilios de la Religión, y pensando en vosotros y en Jesús; rezando
por vosotros y perdonando a todos, para que a mí también me perdonen y me perdone
Dios. Sed buenos; perdonad y rezad. Sé fuerte y valerosa; y sométete de corazón a la
Voluntad Divina. Cuida de los niños bien. Y que nos podamos reunir un día en la Gloria
Eterna. Adiós; a Dios, Santiago.
Manda recoger mi equipaje de la cárcel. En él encontrarás un librito: La Imitación de
Cristo. Léelo y te confortará. Adiós S.».
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Com es pot observar Santiago Vivancos assumí la seva desgràcia amb serenitat i resignació
cristiana, sent conscient en tot moment que ell no havia fet res de dolent. Dedicant els
seus darrers pensaments a la seva família i perdonant als qui l’havien d’assassinar, un
gest molt cristià que en cap cas va ser aplicat per tots aquells que presumien d’anar a
missa i enarboraven que s’havien revoltat per defensar el catolicisme. 
 

L’EXPEDIENT DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES
 
La sentència a mort i la posterior execució de Santiago Vivancos no va significar ni molt
menys que finalitzés la repressió sobre la seva persona. Mesos després que s’hagués
fet efectiva la condemna a mort, les autoritats franquistes decidiren obrir-li un expedient
de Responsabilitats Polítiques, tot cercant castigar de manera econòmica la seva actuació
política durant els anys de la República i la guerra. Una repressió que en aquest cas va
cercar que fos extensible a la seva família. 

Per poder actuar en aquest sentit les autoritats del règim es recolzaren en la llei de
Responsabilitats Polítiques. A punt d’acabar la Guerra Civil, i tot coincidint amb el final
de l’ocupació franquista de Catalunya, el general Franco decidí promulgar la llei de
Responsabilitats Polítiques. Aquesta llei, aprovada el 9 de febrer de 1939[25], tenia com
a principal objectiu liquidar les culpes de caire polític contra tots aquells que contribuïren
a mantenir el govern legítim de la República, amb la seva actuació o omissions, i per tant
havien impedit el triomf dels sollevats. La llei va perseguir en tot moment a tots aquells
homes i dones que havien estat condemnats per la jurisdicció de guerra, que havien
format part de la maçoneria i els que havien participat de manera activa en algun partit
polític o institució republicana[26]. En el cas del doctor Vivancos rebé acusacions que es
trobaven en tots aquests tres supòsits.

La retroactivitat de la llei va servir per sotmetre a un alt percentatge de la població a un
llarg procés d’investigació sobre les seves actuacions polítiques, el qual anava des de l’1
octubre de 1934 fins al final de la guerra[27]. Com a conseqüència de l’aplicació de la
llei molts ciutadans foren sancionats a la inhabilitació per a l’exercici de qualsevol càrrec
públic o professió, que podia ser absoluta per a tota mena de càrrecs o especial,
circumscrita a un càrrec o professió concreta; amb sancions que limitaven la llibertat de
residència, que comportaven l’estranyament, la relegació a les possessions africanes, el
confinament i el bandejament[28];  i amb sancions econòmiques, pèrdua total o parcial
de béns, o pagament d’una quantitat fixa. Tota condemna havia d’imposar, de manera
necessària, sanció econòmica, ja que l’objecte principal de la llei era la reparació dels
danys morals i materials provocats pel comportament polític dels considerats culpables.
La llei de Responsabilitats Polítiques, a més a més de permetre el càstig dels republicans,
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encara anava més lluny, ja que permetia sancionar els que ja eren morts i els seus
hereus. Més enllà de la sensació macabra i antijurídica que podia generar una pràctica
com aquella, cal fer atenció a la voluntat existent de castigar als considerats culpables
del fracàs del cop militar i a les seves famílies. Per tant, i seguint l’art.15 de la llei, es
disposava que les penes econòmiques es farien efectives per part dels seus hereus,
encara que el responsable hagués mort.

La llei de Responsabilitats Polítiques  instaurava una organització d’instàncies, al marge
de l’administració de justícia ordinària. Tot i que el règim franquista comptava amb una
Magistratura clarament favorable, es va establir tot un sistema judicial propi, desconnectat,
fins i tot, del Tribunal Suprem i de la Fiscalia General, en el qual tots els seus membres foren
designats pel Govern. Al capdamunt es trobava el Tribunal Nacional de Responsabilidades
Políticas, que depenia de la Vicepresidència del Govern i que estava format per un president,
dos generals de l’Exèrcit o l’Armada, dos consellers nacionals de Falange Española y de las
JONS i dos magistrats. Al mig de l’organisme s’hi trobava els tribunals regionals, que
normalment s’ubicaven a la seu de l’Audiència Territorial, formats per un cap de l’exèrcit,
un funcionari especialitzat en dret i un militant de FET y de las JONS que fos advocat. Aquest
òrgan ordenava als jutges instructors provincials la formació d’expedients, per pròpia
iniciativa o en virtut d’alguna denúncia d’un particular o de comunicacions de les autoritats
civils o militars. A cadascun dels tribunals regionals s’assignava un jutjat civil que tenia com
a missió incoar la peça separada per fer efectiva les sancions, practicar embargaments i
portar a efecte la venda d’aquells béns.

Els jutjats instructors, que es trobaven a les capitals de província, estaven formats per un
oficial de l’Exèrcit o de l’Armada, o per professionals de qualsevol arma militar que
estiguessin en possessió del títol de llicenciat en dret. S’encomanava la instrucció, la
comunicació als superiors de les denúncies que rebien perquè acordés si procedia o no
a obrir expedients, la petició d’informes dels acusats a les diferents autoritats civils i
militars, la conclusió i l’elevació al tribunal regional. Contra les decisions dels jutges
civils especials es podia recórrer a l’Audiència Territorial, únic cas en el què intervenia
una instància ordinària. Per la intervenció de béns, embargaments o administració judicial
de les propietats dels inculpats se seguia el procediment civil normal.

La mecànica per iniciar un expedient de responsabilitats polítiques era força senzilla. En
primer lloc, era motiu suficient que qualsevol persona presentés una denúncia escrita i
firmada davant les autoritats judicials. En segon lloc, es podia iniciar en virtut de testimonis
de sentències dictades per la Jurisdicció Militar o el Tribunal contra la Maçoneria i el
Comunisme. Fos la iniciativa d’una autoritat, institució o particular, tota denúncia havia
d’incloure les dades personals del presumpte responsable, la relació de béns –si es
coneixien– els fets que se l’imputaven amb les proves corresponents i les causes possibles
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de responsabilitat. En el cas de Santiago Vivancos l’inici del seu expedient es produí a
instància del Tribunal Militar que l’havia condemnat, el Jutjat Militar Instructor núm. 2 de
Barcelona, el qual aportà com a prova la sentència amb les diferents acusacions que
serviren per condemnar-lo a mort. 

L’inici de l’expedient núm. 1.615 contra Santiago Vivancos es produí l’11 de novembre
de 1939[29], i a part de la seva persona en ell també s’iniciaren les diligències a 11
persones més[30], el què significava que s’iniciava un segon judici en contra seu per uns
delictes pels quals ja havia rebut una condemna, en aquest cas l’extrema. Un cop es va
rebre el comunicat per part de les autoritats militars franquistes, el Tribunal de
Responsabilitats Polítiques acordà la incoació de l’expedient contra Santiago Vivancos
per trobar-se el seu cas dins dels supòsits de la llei del 9 de febrer de 1939, enviant la
documentació necessària al Jutge Instructor Provincial de Responsabilitats Polítiques
de Barcelona. Seria aquest jutge el qui s’encarregaria a partir d’aquesta data d’iniciar la
investigació i la recerca de proves per poder condemnar al Dr. Vivancos. Un cop el jutge
instructor va rebre la notificació, al comprovar que hi havia indicis de responsabilitats
decidí incloure un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat i al Butlletí Oficial de la Província, on
s’avisava de l’inici de l’expedient de manera pública[31].

En el cas de Santiago Vivancos la cerca d’informació es dividí en dues parts, la recerca
d’antecedents polítics i socials, anteriors i posteriors al 18 de juliol de 1936; i la
investigació sobre els seus béns. En primer lloc, el jutge instructor demanà als agents del
Tribunal Regional de Responsabilitats Polítiques de Barcelona l’elaboració d’un informe
on es detallés la seva actuació política. Aquest informe no es va presentar fins el 5
d’abril de 1940 i en el mateix s’acusava al doctor Vivancos dels mateixos delictes que
l’havien portat a ser condemnat a mort el 3 de maig de 1939 i els quals ja es trobaven en
la còpia de la sentència que s’havia presentat per a iniciar el procés: «Persona de
ideales izquierdistas-separatistas. Estaba afiliado al partido denominado Acción Catalana
Republicana, desde el advenimiento de la funesta República. Durante el dominio rojo-
separatista, desempeñó el cargo de Director del Sanatorio “Ángel Guimerá”. Masón.
Pertenecía a la Gran Logia Cataluña con el grado 10 y su nombre simbólico era el de
“Guimerá”. Fue Venerable Maestre. Era Maestro Masón, llevando 10 años de vida
masónica en el año 1933 y reuniendo las condiciones para ser Diputado Gran Maestre
llegó a ejercerlo hasta el 26 de junio de 1937.»[32]. Com es pot observar, i tal com havia
passat durant el Consell de Guerra, les autoritats franquistes d’aquell tribunal se centraren
en la seva actuació de formar part d’un partit d’esquerres i de la maçoneria per poder
acusar-lo.

En segon lloc, el jutge instructor se centrà a realitzar una recerca d’informació sobre els
béns de tota classe de la seva propietat i de la seva esposa. Aquestes actuacions
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s’iniciaren a partir de l’11 de juliol de 1940 i es caracteritzaren per ser molt més àmplies
i meticuloses que les polítiques. Aquest fet denota clarament quines eren les principals
prioritats d’aquell tribunal. Per elaborar els informes econòmics del doctor Vivancos,
l’autoritat judicial va demanar informes a la Delegació Provincial d’Informació i Investigació
de Falange Española Tradicionalista i de les JONS (FET y de las JONS) de Barcelona, a la
Jefatura Superior de Barcelona, a la Guàrdia Civil i a la Parròquia de Santa Maria de
Gràcia de Barcelona. En aquest sentit, els tres grans pilars en els quals s’estava recolzant
la dictadura franquista per tirar endavant la seva repressió –Alcaldes, Guàrdia Civil i FET
y de las JONS– s’hi afegí les informacions elaborades per les esglésies i parròquies
properes al lloc de residència de l’acusat. La utilització de capellans per a fer informes,
a part de ser un clar exemple de la vinculació de l’Església oficial amb el règim, serví per
aconseguir informació de primera mà sobre les propietats de les persones investigades
ja que aquells capellans es podien assabentar fàcilment de les mateixes. 

En tots tres casos les informacions que es traslladaren al jutge instructor foren les
mateixes, que tant el senyor Santiago Vivancos com la seva dona no tenien béns de
propietat: «tengo el honor de participar a V. que de los informes adquiridos hasta la
fecha han dado por resultado que el precitado individuo, no se le conocen bienes de
clase alguna, como igualmente a su cónyuge.» [33], arribant fins i tot al punt d’admetre
des de FET y de las JONS que no tenien referències de que hagués fet cap acte delictiu.
És més: les autoritats policials de la capital catalana fins i tot parlaven de les dificultats
econòmiques que estava tenint la seva esposa, Marina Comes i Salvador, i els seus fills
Eduard, Marina i Glòria per poder tirar endavant des de la seva mort: «tanto el informado
como la cónyuge carecen de bienes, encontrándose actualmente esta última junto a sus
tres hijos en difícil situación económica ocasionada por la carencia absoluta de ingresos.»
[34]. Aquesta documentació és una clara mostra del terrible que va ser la repressió
franquista en el seu conjunt, i en aquest cas concret la llei de Responsabilitats Polítiques,
ja que no només afectava a la persona condemnada sinó que la mateixa arribava fins al
seu entorn familiar. La família Vivancos, des de l’afusellament del cap de família, estaven
passant per greus dificultats econòmiques derivades de la manca de recursos que havia
generat la seva execució[35].

La documentació sobre la recerca de dades de la situació econòmica de Santiago Vivancos
es va aturar durant 19 mesos, ja que el següent informe que realitzà la Guàrdia Civil està
datat del 27 de febrer de 1942. En aquest informe a part de tornar a exposar que la
família Vivancos no tenia béns, també ratificava les terribles dificultats econòmiques en
que es trobaven la seva dona i tres fills, els quals fins i tot s’havien vist obligats a
abandonar el seu domicili particular: «[...] que en la Rambla de Cataluña nº. 114 residía
la viuda de SANTIAGO VIVANCOS FERRES, en compañía de tres hijos de 17, 16 y 15 años
respectivamente marchándose de este domicilio hace unos dos años ignorando su
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paradero, motivos por los cuales no puede informarse si poseen capital alguno ni ingresos
que puedan percibir.» [36].

Davant la manca de recursos econòmics i de béns destacables, finalment les autoritats
franquistes decidiren aturar aquell any 1942 la tramitació de l’expedient de
Responsabilitats Polítiques de Santiago Vivancos. Per aquest motiu, i també com a
conseqüència de la reforma de la llei de 19 de febrer de 1942 que mitigava les sancions
i penes de l’original, finalment no es va produir cap sentència contra la seva persona ni
cap sanció econòmica.

La reforma de la llei no va ser pas un acte de generositat del règim franquista sinó que va
tenir molt a veure, tal com havia succeït amb el cas de Santiago Vivancos, la inviabilitat
de fer efectives la majoria de les penes imposades per part d’una societat molt empobrida.
La nova disposició acordava sobreseure els processos en els quals l’inculpat fos insolvent
o el valor dels seus béns no arribés a la quantitat de 25.000 pessetes. Alhora, eximia de
qualsevol responsabilitat política a les persones condemnades pels tribunals militars a
penes menors a 12 anys i un dia.

Promulgada aquesta llei en un context europeu feixista, quan canvià de signe el conflicte
mundial, les autoritats franquistes es van veure obligades a qüestionar-se la necessitat
de la seva supervivència. Unes quantes setmanes abans del final del conflicte bèl·lic
mundial, i gairebé derrotats els totalitarismes europeus, pel Decret del 13 d’abril de
1945[37] es disposava que es declarava caduca la vigència de les lleis del 9 de febrer de
1939 i 19 de febrer de 1942 en quan el que es referia a la incoació de nous procediments
de Responsabilitats Polítiques: «cumplida ya en su esencia la finalidad atribuida a la
jurisdicción especial sobre responsabilidades políticas derivadas de la subversión marxista
[...] Hasta el extremo de no haberse producido ante dicha jurisdicción en el transcurso
de más de un año denuncia alguna, ni oficial ni particularmente».

Això va significar que a partir d’aquell moment no s’anaven a tramitar noves denúncies. No
obstant, les responsabilitats civils que derivaven de les condemnes continuaren executant-
se pels jutjats ordinaris. No es tractà d’un indult, el qual no arribà fins el novembre de 1966
[38], sinó que deixaren de tramitar les denúncies que sobre matèria es poguessin presentar.

Tota aquella nova legislació va acabar provocant que el 4 de juliol de 1945[39] es declarés
el sobreseïment provisional de l’expedient que s’havia iniciat contra Santiago Vivancos,
el què significava que fins a 6 anys després de la seva condemna a mort i posterior
execució, el règim franquista no finalitzà la persecució de la seva persona i dels seus
ésser estimats, ja que si s’hagués produït una sanció econòmica aquesta hauria d’haver
estat assumida pels seus hereus.
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L’EXPEDIENT DEL TRIBUNAL PER A LA REPRESSIÓ DE LA MAÇONERIA I EL COMUNISME

Santiago Vivancos fou un dels pocs casos que tingué “l’honor” de ser investigat pels tres
principals tribunals repressius que posà en funcionament el franquisme: el Militar, el de
Responsabilitats Polítiques i de la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme. El règim
franquista seguí obsessionat per la seva persona, i tres anys després de la seva mort, el
5 de gener de 1943, se li obrí un sumari en contra seu per part del Tribunal Especial per
la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme.

La seva vinculació amb la maçoneria no va ser en cap cas perdonada per part de les
autoritats franquistes, sent una de les causes que justificaren la seva condemna a mort,
fet que el portà a ser investigat per aquell tribunal.

El doctor Vivancos des de molt jove va estar vinculat a la maçoneria, arribant a ocupar
càrrecs importants. Com altres destacades figures de la vida política catalana, Santiago
Vivancos ingressà a la maçoneria amb la finalitat de posar-la al servei de la seva ideologia
i estratègia política. D’aquesta manera, juntament amb altres destacats polítics catalans
com Jaume Aiguadé, Josep Casals Freixes i Ramon Arrufat, entre d’altres, l’any 1926, en
plena dictadura del General Primo de Rivera, demanà la seva iniciació a la lògia Justícia.
Fou precisament aquest grup de polítics que entraren a formar part de la lògia Justícia,
tots ells molt vinculats amb el nacionalisme català, els qui fundaren l’any 1929 la lògia
Themis, la qual ben aviat es convertiria en el bastió de la maçoneria catalana, amb
predomini de membres d’Estat Català. La Themis naixia amb una clara vocació
intervencionista en el camp polític, orientada a dos objectius: la independència política
i maçònica de Catalunya[40].

Al llarg de la Segona República, la Themis experimentà un creixement moderat, encara
que va saber atreure elements destacats de l’escena política catalana. Per la seva
banda, Santiago Vivancos, simbòlic Guimerà, que havia entrat a formar part de la lògia
Themis l’any 1935, va anar augmentant la seva influència dins la maçoneria catalana, fet
que el portà a ser escollit com a Diputat Gran Maestre de la Gran Lògia de Catalunya el
juliol de 1936, tot just abans que es produís l’inici de la Guerra Civil[41].

Aquest alt grau d’implicació dins la maçoneria catalana va ser el motiu principal perquè
se li obrís per part d’aquell tribunal especial un nou sumari. La maçoneria va ser
severament perseguida pel franquisme, ja que, segons creia, era la responsable de les
desgràcies històriques del país. A fi de perseguir-la, es va promulgar la llei de l’1 de març
de 1940, anomenada Para la Represión de la Masonería y del Comunismo, la qual també
es va utilitzar contra els anarquistes. El Tribunal per a la Repressió de la Maçoneria i el
Comunisme, que fou l’encarregat d’aplicar aquella llei, no jutjava aïlladament la
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pertinença a la maçoneria, sinó que indagava en la vida política i social dels inculpats per
a obtenir un prototipus susceptible de pena[42]. El simple fet de ser maçó o comunista
equivalia a una pena de reclusió menor d’entre 12 anys i un dia i 20 anys. Si els imputats
havien difós de manera pública els seus punts de vista, la reclusió major podia oscil·lar
entre 20 anys i un dia i els 30 anys.  

Pel que sembla,  el Dr. Vivancos havia estat delatat de pertànyer a la maçoneria per un
grup de maçons en les seves declaracions de retracció davant d’aquell tribunal. Com a
conseqüència d’aquella delació s’inicià un expedient que demostrà que existien contra
la seva persona antecedents clars maçònics. Per tant, s’incoà un sumari contra ell en el
jutjat núm. 2 de Madrid de l’esmentat tribunal. El jutge instructor ordenà la seva suspensió
d’exercici de la seva feina com a metge mentre durés la tramitació del sumari, aspecte
que sorprèn, ja que el Dr. Vivancos ja portava quasi quatre anys mort com a conseqüència
de ser executat pels mateixos que ara l’estaven investigant i prohibint l’exercici de la
seva professió.

El jutjat instructor, dins la seva recerca d’informació, s’adreçà a diversos organismes
demanat informació sobre Vivancos. Un d’aquells organismes fou el Col·legi de Metges
de Barcelona, on ell pertanyia, qui contestà davant aquella demanda: «Con referencia a
lo interesado [...] de fecha 9 del actual, a los efectos del Sumario 12/1943, que se sigue
por ese Juzgado contra el médico D. Santiago Vivancos Ferrés, tenemos el honor de
comunicar a V.S. que el citado médico falleció el 21 de junio de 1939 por cumplimiento
de sentencia dictada en procedimiento sumarísimo.
Barcelona 15 de enero de 1943
EL PRESIDENTE[43]».

Per la seva banda, la Jefatura Superior de Policia de Barcelona informà que «falleció al
oponerse al Glorioso Movimiento Nacional» i la Dirección General de Seguridad, de Madrid,
escrivia «que en virtud del Consejo de Guerra Sumarísimo y por su actividad durante el
periodo rojo, fue pasado por las armas». Finalment el Registre Civil de Barcelona comunicà
que havia mort al Camp de la Bota[44]. 

Davant totes aquelles informacions, el Tribunal Especial contra la Maçoneria i el
Comunisme, el 3 de maig de 1943, declarà que per haver mort quedava extingida la
responsabilitat de l’inculpat i, per tant, que el cas era sobresegut. D’aquesta manera es
posava fi a la persecució que havia iniciat la dictadura franquista sobre Santiago Vivancos.
Una persecució que va ser terrible, tal com ho va ser la repressió que exercí el règim, amb
l’afegit de ser totalment injusta, ja que es va matar a un home que, tal com s’ha demostrat,
no havia fet res de dolent, només ser fidel a la seva ideologia i a la seva família.
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NOTES

[1] Benet, Josep: Domènec Latorre, afusellat per catalanista. Barcelona: Edicions 62, 2003. La part dedicada a
Santiago Vivancos es localitza a l’apèndix del llibre entre les pàgines 273 i 287.
[2] Guerrero, Lluís: “De la repressió contra els metges a l’eclipse de la sanitat catalana (1939-1952)”. Dins de Solé
i Sabaté, Josep M.; Villarroya, Joan (Dir.) El franquisme a Catalunya 1938-1980. Vol.5. La repressió franquista.
Barcelona: Edicions 62, 2007 pp. 126-130.
[3] Realitzà els seus estudis de medicina a la Universitat de Barcelona, on es llicenciaria en l’especialitat de pediatria
l’any 1920. Arxiu del Col·legi de Metges de Barcelona. Fitxa del col·legiat Dr. Santiago Vivancos Ferrés.
[4] Respecte les dades que aporta el Dr. Guerrero, val la pena assenyalar que Santiago Vivancos entrà a formar part
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona l’any 1923 i del de Catalunya el 1935. Tant d’un com de l’altra tingué una
participació destacada. Arxiu del Col·legi de Metges de Barcelona. També consultar Cañellas, Cèlia; Toran, Rosa;
Solé i Sabaté, Josep Maria (dir.). “El Col·legi de Metges de Barcelona i la societat catalana del seu temps (1894-
1994)”. Barcelona: Il·lustre Col·legi de Metges de Barcelona, 1994. Per altra banda, fer esment que El Butlletí del
Sindicat de Metges de Catalunya es va publicar a Barcelona entre els anys 1920 i 1937. Aquesta revista destacà
per preocupar-se pels aspectes més directament relacionats amb l’exercici professional mèdic. Entre les seves
finalitats destacaren la de cercar la renovació de l’exercici professional i l’organització del funcionament de la sanitat
catalana. Calbet, Josep Maria; Escudé, Manuel M. «Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya», dins de Gimbernat,
1994, XXII, pàg. 19-24; Així mateix, cal esmentar que en el transcurs del III Congrés de Metges de Llengua Catalana,
celebrat a Tarragona el juny de 1919 es va gestar la comissió organitzativa del Sindicat de Metges de Catalunya. Un
any després, el 27 de març de 1920 es va constituir aquest sindicat a l’Ateneu Empordanès. Després d’uns anys
difícils com a conseqüència de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), el sindicat inicià el seu període més
destacat durant els anys de República. En darrer terme, respecte la definició feta pel Dr. Guerrero, volem fer esment
al fet que a les eleccions municipals de 1931, la candidatura d’Acció Catalana Republicana per Barcelona – resultat
de la fusió d’Acció Catalana i Acció Republicana de Catalunya – en relació al districte VIII incloïa a Claudi Ametlla i
Coll, a Santiago Vivancos Ferrés i a Manuel Reventós. En aquest districte, el triomf de la candidatura d’ERC es
consumà en obtenir tres diputats, ocupant els altres dos llocs els representants de la Lliga, sent el més votat Lluís
Companys amb cinc mil vots. Dins dels candidats d’ACR seria Santiago Vivancos el que obtingué més vots amb un
total de 2.025 sufragis. Dins de Gómez Rojo, Maria Encarnación. Historiografia jurídica y económica y pensamiento
Jurídico-Público, Social y Económico de Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942). Málaga: Universidad de Màlaga,
1997, pàg. 7.
[5] Martínez Hoyos “Santiago Vivancos i Ferrés”, vol. 5 fq. Cat. p. 71.
[6] Cruanyes, Josep: “Radiografia dels consells de guerra franquistes”, a Solé i Sabaté, JM; Villarroya i Font, J.(Dir.):
El franquisme a Catalunya (1939-1977). Vol. 5. La repressió franquista (1938-1977), pàg. 26-28.
[7] Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Número 3, Burgos, 30 de julio de 1936.
[8] Ibídem
[9]Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU nº2.703 i acumulats. Causa contra Santiago Vivancos
Ferrés.
[10] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU nº2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[11] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU nº2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[12] Solé Sabaté, Josep Maria; Dueñas, Oriol: El franquisme contra Esquerra. Fundació Irla 2007, pàg. 43.
[13] Benet, Josep: Domènec Latorre, afusellat per catalanista. Edicions 62, Barcelona 2003, pàg. 274.
[14] Ibídem. Pàg. 274
[15] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU nº2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
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[16] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU núm. 2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[17] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU núm. 2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[18] Ibídem.
[19] Ibídem.
[20] Ibídem.
[21] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU núm. 2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[22] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU núm. 2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[23] Arxiu del Tribunal Militar Territorial III. Consell de Guerra SU núm. 2.703 i acumulats. Causa contra Santiago
Vivancos Ferrés.
[24] Benet, Josep: Op. Cit. Pàg. 284. A Burgos també es desplaçà el cap de Renovación Española Fernando de
Merlo y de Anca, a qui Vivancos salvà la vida durant els primers mesos de guerra, i que la seva dona ja havia testificat
a favor seu durant el Consell de Guerra. Tampoc les seves gestions serviren de res.
[25] Publicada al Boletin Oficial del Estado (BOE) núm. 44 del 13 de febrer de 1939.
[26] Aquesta llei, entre altres coses, ratificava la il·legalitat dels partits, sindicats i altres organitzacions que havien
format part del Front d’Esquerres a Catalunya – Front Popular a la resta d’Espanya – confiscant-los els seus béns.
[27] Per una lectura més exhaustiva sobre el funcionament i la repressió que s’exercí a Catalunya per part del Tribunal
de Responsabilitats Polítiques es pot consultar: Álvaro Dueñas, Manuel: «Los militares en la represión política de la
posguerra: la jurisdicción de responsabilidades políticas hasta la reforma de 1942». Revista de Estudios Políticos,
núm. 69, juliol-setembre de 1990, pàg, 141-162; García Fontanet, Àngel: «Un aspecte de la repressió franquista de
postguerra: La Llei de Responsabilitats Polítiques», dins de Les ruptures de l’any 1939. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 2000; Mir, Conxita; Corretgé, Fabià; Farré, Judit; Sagués, Joan. Repressió econòmica i
franquisme: l’actuació del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida. Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, 1997; Vázquez Osuna, Federico. La rebel·lió dels Tribunals: l’Administració de justícia a
Catalunya 1931-1953: la judicatura i el ministeri fiscal. Catarroja-Barcelona: Afers, 2005; Vilanova i Vila-Abadal,
Francesc. Repressió econòmica i coacció econòmica. Les responsabilitats polítiques a republicans i conservadors
catalans a la postguerra (1939-1942). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. 
[28] En alguns casos excepcionals, les persones condemnades a partir d’aquesta llei també perderen la nacionalitat.
[29] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm. 1.615 de 1939. 
[30] Aquestes persones foren Josep Maria Roure Puiggarí, Alfred Ubide Tejero, Vicenç Chesa Montaliu, Manuel Fabra
Montor,Ernest Villa Lacasa, Fortunato Bastos Aguado, Josep Maria Soteras Cullàs, Antoni Pujol Ibars, Jaume Olivella
Camprubí, Magdalena Nolla Montseny i Joan Martínez Marín. Tots ells coincideixen amb les persones que patiren de
manera conjunta el Consell de Guerra amb Santiago Vivancos. 
[31] BOE núm. 239 del 26 d’agost de 1940 i BOP núm. 186 de 3 d’agost de 1940.
[32] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm. 1.615 de 1939. 
[33] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm. 1.615 de 1939. 
[34] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm. 1.615 de 1939. 
[35] Josep Benet, en el capítol dedicat a Santiago Vivancos de la biografia sobre Domènec Latorre, parla que afusellat
Vivancos, la seva muller, amb els seus fills, quedà sense recursos econòmics. Desemparada, constatà amb tristesa
com alguns dels amics li giraren la cara. Per sort, aquelles hores difícils trobaren el suport d’altres persones que es
comportaren com a bons amics. Entre altres, cal destacar el Dr. Ramon Taxonera, directiu de la Mutual Mèdica, que
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aconseguí que la vídua de Vivancos pogués cobrar l’assegurança de vida que tenia contractada, el cobrament de la
qual li havia estat denegada.
[36] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm. 1.615 de 1939. 
[37] BOE núm. 180 del 25 d’abril de 1945.
[38] BOE núm. 271 del 12 de novembre de 1966. En ell es justifica que: «Liquidadas en esencia las consecuencias
que trajo consigo la legislación de responsabilidades políticas, se hace preciso, no obstante, otorgar en vía de gracia,
la oportuna medida que permita dejar de manera definitiva extinguidas las responsabilidades de dicha índole. Art.1
Se concede indulto total de las sanciones pendientes de cumplimiento derivadas de la legislación especial de
responsabilidades políticas».
[39] Arxiu General del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (AGTSJC). Fons del Tribunal de Responsabilitats
Polítiques. Expedient núm.1.615 de 1939. 
[40] Per una consulta més amplia del tema de la maçoneria a Catalunya, Sánchez i Ferré, Pere: La Maçoneria en la
societat catalana del segle XX. 1900-1947. Barcelona: Edicions 62, 1993.
[41] Ibídem. Pàg. 180.
[42] Vázquez Osuna, Federico: La rebel·lió dels tribunals. L’administració de justícia a Catalunya (1931-1953). La
judicatura i el ministeri fiscal. Catarroja – Barcelona: Editorial Afers, 2005, pàg. 258. El tribunal especial contra la
maçoneria i el comunisme estigué actiu fins que va ser suprimit l’any 1964.
[43] Arxiu del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Expedient de Santiago Vivancos Ferrés. També citat per Benet,
Josep. Op. Cit. Pàg. 287.
[44] Ibídem. Pàg. 287.
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BATTESTINI i PONS, Rafael

RESUM: Dos germans, Rafael i Nicolau Battestini i Galup, amb cognoms foranis, foren

metges i directors d’hospital durant la Guerra Civil. Rafael era director des del 1923, de

l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Durant la guerra, fou obligat a dimitir per haver

protegit gent de dretes. Paradoxalment, el 1939, acabada la guerra i en un “sumarísimo”,

fou acusat de “rojo separatista”, condemnat a mort i afusellat. Nicolau era metge

municipal i diputat. El 1938 guanyà, per concurs-oposiciò, la plaça de director de l’Hospital

General de Catalunya. Una guerra cruel i fratricida truncà la trajectòria professional de

dos germans, metges i catalanistes.

Paraules clau: Rafael Battestini i Galup. Nicolau Battestini i Galup. Director d’hospital. Guerra Civil.

RESUMEN: Dos hermanos, Rafael y Nicolau Battestini i Galup, con apellidos extranjeros,

fueron médicos y directores de hospital durante la Guerra Civil. Rafael era director,

desde 1923, del Hospital de Santa Tecla de Tarragona. Durante la guerra fué obligado a

dimitir por proteger a gente de derechas. Paradójicamente, el 1939, finalizada la guerra

y en un “sumarísimo”, fué acusado de “rojo separatista”, condenado a muerte y fusila-

do. Nicolau era médico municipal y diputado, el 1938, cuando ganó, por concurso oposi-

ción, la plaza de director del Hospital General de Catalunya. Una guerra cruel y fratricida

truncó la trayectoria profesional de dos hermanos, médicos y catalanistas.

Palabras clave: Rafael Battestini i Galup. Nicolau Battestini i Galup. Director de hospital. Guerra Civil.

*

CONSIDERACIONS

Per a mi és un honor i un repte parlar del meu oncle i del meu pare en un Congrès

d’Història de la Medicina Catalana.

Si la Història, en majúscules, és la suma d’un seguit d’històries personals, ells foren una

part, tal volta important, de la nostra història, com a metges i catalans.

RAFAEL i NICOLAU BATTESTINI i GALUP. METGES i DIRECTORS

D’HOSPITAL DURANT LA GUERRA CIVIL

Gimbernat, 2008 (**), 50, 157-161
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El fet que dos Battestini i Galup, amb cognoms foranis, procedents de Còrsega i Polònia,

figurin a la Gran Enciclopèdia Catalana com a metges i lluitadors per Catalunya, demostra

la grandesa de la nostra pàtria. Amb aquesta comunicació intentaré fer un desgreuge a

la seva memòria.

La història, de sempre, ha estat escrita pels vencedors i la figura de molts metges catalans

com el meu oncle i el meu pare, fou silenciada, de manera sistemàtica, durant la llarga

nit del franquisme.

RAFAEL BATTESTINI i GALUP (1886-1939)

Nasqué en el si d’una família relativament humil. El pare, nascut a Puerto Rico i exiliat

per les seves idees independentistes, treballava de secretari als Jutjats de Barcelona.

Tanmateix el matrimoni de Nicolás i Josepa, nascuda a Calella, de sempre donà un gran

valor a la cultura i l’educació dels fills.

Feu el batxillerat al Poble Sec, on residia i estudià la carrera de Medicina. Durant els seus

estudis es féu el trasllat de la Facultat, de l’antic Hospital de la Santa Creu al nou

Hospital Clínic, ja al carrer de Casanova, amb carros de cavalls per transportar mobles,

llibres i material mèdic.

Fou alumne intern per concurs oposició i tingué de mestre a un jove August Pi i Sunyer.

Encara estudiant publicà un treball sobre “Tractament de l’apendicitis aguda”.

Finalitzada la carrera, el 1906 i amb sols 20 anys, fou metge intern de l’Hospital de la

Santa Creu, al Servei de Pere Esquerdo.

El 1911 a rel d’un brot de paludisme, fou comissionat a Calafell. La seva tasca rebé la

felicitació de les autoritats sanitàries.

Exercí a Calafell, l’Espluga de Francolí i El Catllar, entre 1911 i 1923, amb un parèntesi, el

1919, que passà embarcat al transatlàntic “Infanta Isabel”.

Des del primer moment fou un entusiasta de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques

de Catalunya i Balears i de la Cooperativa de Consum. El 1921 es casà amb Dolors

Totussaus. No tingueren fills.
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El 1923 guanyà, també per concurs oposició, el càrrec de Director de l’Hospital de Santa

Tecla, a Tarragona. Amb el recolzament del canonge Cartanyà, aconseguí transformar un

hospital benèfic en un centre assistencial modern, ampliant-ne els serveis i equipant un

bon Laboratori i un Servei de Radiología.

El 1934 organitzà un curs monogràfic sobre “Febres de Malta”, en el que participaren els

professors Josep M. Bellido, Agustí Pedro i Pons, August Pi i Sunyer, Lluís Sayé, Joaquim

Trias i Pujol i Jacint Vilardell. Un dels alumnes d’aquell curset fou Joan Gibert i Queraltó,

el meu mestre.

L’esclat de la Guerra Civil l’obligà a adaptar l’Hospital a les noves circumstàncies.

Acompanyà, fins a la frontera francesa al canonge Cartanyà i algunes monges, mentre

les que romangueren es varen transformar, administrativament, en infermeres.

La qualitat del seu servei contribuí a que els successius “comissaris” no s’interessessin

en l’origen d’aquell personal, discret i eficient.

L’Hospital de Tarragona, que havia perdut l’advocació a “Santa Tecla”, va rebre un gran

contingent de ferits del front, relativament proper.

El fet de disposar d’un automòbil i de gasolina, a més d’un salconduit, va permetre que

el Dr. Rafael Battestini pogués portar fins a la frontera a alguns amics i col·legues,

perseguits per les omnipresents “patrulles de control”. El 1937, en ésser denunciat com

a “feixista”, fou apartat de la direcció de l’Hospital.

Amb l’arribada dels “nacionales”, un dels que li devien la vida el denuncià, l’acusà de

“rojo separatista” i de “curar a heridos del ejército rojo”, declarà contra ell en un “suma-

rísimo” i aconseguí que fos afusellat el mateix 1939, “Año de la Victoria”.

NICOLAU BATTESTINI i GALUP (1895-1981)

Nou anys més jove que el seu germà Rafael, el meu pare també estudià Medicina, però

ja a la nova Facultat.

Durant la carrera, de 1911 a 1917, es convertí , per concurs oposició, en intern dels

departaments de Cirurgia, Radiologia, Anatomia i Fisiologia, d’August Pi i Sunyer. Publicà

un treball sobre “La prova del blau de metilè”.

Rafael i Nicolau Battestini i Galup. Metges i directors d’hospital durant la Guerra Civil
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Un cop llicenciat entrà com a  metge intern de l’Hospital de la Santa Creu, al servei de

Medicina General de Pere Esquerdo, incorporant-se a l’Escola de Patologia Digestiva de

Gallart i Monés, en ésser fundada. Fou comissionat, al Prat, ran de la pandèmia de grip

del 1918.

De 1918 a 1925 es dedicà a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya

i Balears, com a secretari d’actes, tresorer, secretari i, posteriorment cap de redacció

dels “Annals”. Fou membre fundador del Sindicat de Metges de Catalunya i Director

d’“Ars Medica”. A partir del 1923 entrà, per oposició, a l’Institut Municipal d’Assistència

Mèdica.

El 1926 es casà amb Dolors Pons i tingueren dos fills, Nicolau i Rafael. Es dedicà a

l’activisme polític, sempre lligat a Francesc Macià.

Durant la dictadura de Primo de Rivera era metge del Dispensari Municipal

d’Hostafranchs. El cap era el Dr. Jaume Aiguadé, que hi coordinà l’estratègia de

recolzament, a Barcelona, de l’intent de Prats de Mollò.

A rel de la proclamació de la República fou secretari de la Comissió de Sanitat i

Assistència Social, de la Diputació de Barcelona i vicepresident de la Junta de Govern de

les Cases de Caritat i de Maternitat, i president de l’Obra del Segell Pro-Infància, que

recollia fons voluntaris destinats a l’assistència sanitària als infants desvalguts

econòmicament.

Com a diputat al Parlament de Catalunya i president de Ponència feu aprovar la llei de

sanitat de les aigües, la llei de coordinació i control sanitari públics i la llei de sanejament

de poblacions. A més actuà com a vocal permanent de les Comissions de Presidència i

Govern Interior dins l’àmbit sanitari.

Durant la guerra, l’Obra del Segell Pro-Infància fou imitada pel govern central, amb el

nom de “Servicio pro-Infancia”.

A més, als Escolapis de Sarrià, organitzà una colònia-refugi per als nens del Raval i la

Barceloneta, permetent que quedessin lluny dels bombardeigs.

A mitjans del 1937, Nicolau Battestini es presentà al concurs oposició convocat per

proveir la plaça de director de l’Hospital General de Catalunya, el de Sant Pau, en passar

l’anterior director, el Dr. Armendares, a president del Consell d’Administració.



161Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 157-161, ISSN: 0213-0718

Rafael i Nicolau Battestini i Galup. Metges i directors d’hospital durant la Guerra Civil

Va guanyar aquell concurs oposició i, el 3 de gener del 1938, prengué possessió de la

plaça de director d’aquell centre.

La malaurada guerra “incivil” estava en el seu màxim de virulència; el gran i recentment

inaugurat Hospital Militar, a Vallcarca, estava desbordat, i per tant l’Hospital General

havia de rebre molts ferits de guerra, sobretot ran dels cruents bombardeigs contra la

població civil.

Com a director hagué de fer front a uns recursos migrats, i una situació agreujada per les

interferències dels “Comitès”, sovint enfrontats entre llibertaris i estalinistes, massa

sovint amb uns “comissaris” del tot ineptes.

Per la seva actuació a prop dels malalts, es contagià amb una “Angina de Vincent” que

l’apartà de la seva tasca com a director.

El 25 de gener del 1939 anà cap a l’exili, coincidint, al “Mas Perxes”, amb Antoni Rovira

i Virgili. Arribat a França quedà internat al camp del Volò, passà mig any a Seta, dirigint-

hi un petit hospital destinat als refugiats i, finalment, s’establí a Montpeller, en un pis de

la “Residència d’Intel·lectuals Catalans”. Com tots els professionals no tenia el dret

d’exercir cobrant per la seva tasca.

Una guerra cruel i fratricida truncà la trajectòria professional de dos germans, metges i

catalanistes.
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AVENÇOS MÈDICS DURANT LA GUERRA CIVIL

BATTESTINI i PONS, Rafael

RESUM: Durant la nostra Guerra Civil hi hagué uns avenços mèdics importants. El bàndol

dels revoltats sols aportà una sulfamida, el Prontosil. Foren els partidaris de la República

qui aportaren més novetats. De les Brigades Internacionals quedà una tècnica per a

l’empelt de ronyó i un nou tractament de les congelacions. Amb la seva Escola de Fisiología,

Negrín conseguí combatre les malnutricions.Els metges catalans introduïren la conservació

de la sang (Duran i Jordà), els empelts cutanis en “tauler d’escacs” (Gabarró i Garcia), la

“cura oclusiva” (Trueta i Raspall) i la psicotècnia aplicada a la selecció de pilots (Mira i

Lopez).

Paraules Clau: Avenços mèdics. Guerra Civil. Sulfamida. Nutrició. Tractaments. Psicotècnia.

RESUMEN: Durante nuestra Guerra Civil hubo importantes avances médicos. Los suble-

vados sólo aportaron una sulfamida, el Prontosil. Los defensores de la República fueron

los que portaron más novedades. De las Brigadas Internacionales quedaron una técnica

de trasplante de riñón y otra de tratamiento de las congelaciones. A través de la Escuela

de Fisiología, Negrín consiguió combatir las malnutriciones. Los médicos catalanes intro-

dujeron la conservación de la sangre (Duran i Jordà), los trasplantes cutáneos en “table-

ro de ajedrez” (Gabarró i García), la “cura oclusiva” (Trueta i Raspall) y la psicotecnia

aplicada a la selección de pilotos (Mira i López).

Palabras clave: Avances médicos. Guerra Civil. Sulfamida. Nutrición. Tratamientos. Psicotecnia.

*

CONSIDERACIONS

La guerra és la dimissió de l’ésser humà com a sapiens, però una Guerra Civil és encara

pitjor, ja que consisteix en una autodestrucció entre germans, sovint amb la intervenció

d’uns aliats forans, que augmenten la virulència del conflicte. A la nostra malaurada

guerra incivil hi hagué un seguit de bretolades per part d’ambdós bàndols. Tanmateix
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com a anvers d’una medalla fosca, tenim un seguit d’avenços, esperonats per la necessitat

d’obtenir solucions immediates.

Si els repassem veurem que el bàndol dels sollevats aportà un seguit de novetats

relacionades amb l’armament, a canvi, entre els defensors de la República observarem

novetats en el terreny social, com la promoció de la dona i, també, en el tema que ens

interessa, o sigui en el terreny de la Medicina.

Tal volta l’organització de cada bàndol  influí en aquestes diferències. Els feixistes venien

perfectament preparats i organitzats, amb unes estructures rígides i jerarquitzades, molt

aptes per mantenir la disciplina, però sense  donar cap mena de marge a la iniciativa

personal. Els republicans, a canvi, tenien una organització més flexible, segurament

menys apta de cara als combats, però que, a canvi, deixava un ampli  marge a la

improvitsació i permetia alhora la innovació i la investigació.

NOVETATS

Del punt de vista de la Farmacologia, la principal aportació fou el Prontosil, que empraren

metges  i sanitaris de la “Legió Còndor”. Es tracta d’una sulfamida, que fou el primer

quimioteràpic realment efectiu, contra infeccions, tant per ferida de guerra com per

altres causes.

A canvi el metges de les “Brigades Internacionals” aportaren dues novetats. En cirurgia,

Voronoi, un txec, feu el primer empelt de ronyó, en una noia amb insuficiència renal

terminal, per nefritis. Emprà un ronyó de cadàver i bloquejà els limfàtics abdominals amb

tinta xinesa. La pacient va sobreviure uns quants dies, arribant a orinar. Un rebuig,

imposible de preveure aquells temps, frustrà aquella novetat.

Al front de Terol, per primera vegada, les congelacions foren tractades recalentant

suaument la zona congelada. D’aquesta manera s’evitava la gangrena deguda al fet de

fregar amb neu, seguint el mètode que posà en pràctica Larrey, durant les guerres

napoleòniques, i que la Wermacht emprà tota la campanya de Rússia.

Hi hagué una novetat relativa en el terreny de la Nutrició. Negrín, com a fisiòleg assessorat

per Cordón i Grande Covián, propugnà el cultiu de llentíes per a combatre la carència de

proteïnes d’origen animal. Les “píndoles del Dr. Negrín” evitaren moltes malnutricions,

com reconegué el propi Alexis Carrel, en un viatge a la postguerra, acompanyant a Jiménez

Díaz.
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APORTACIONS CATALANES

El que ens interessa particularment és coneixer què aportaren els metges catalans

durant aquella guerra insensata.

Frederic Duran i Jordà (1906-1957)

Era un metge de prestigi reconegut, amb treballs com “Anàlisi i tècnica coprològica”

(1931) i “Anàlisi i tècnica exploratòria de la glàndula hepàtica” (1934).

El 1936 fou encarregat d’organitzar el Servei de Transfusions de l’exèrcit republicà.

Descobrí un mètode de conservació de la sang, amb citrats, en flascons de vidre d’uns

500 ml., permetent transfusions diferides i evitant la clàssica transfusió de donant a

receptor que empraven els feixistes.

Exiliat a Anglaterra, aplicà les seves tècniques durant la “Batalla d’Anglaterra” i les va

difondre a tots els exèrcits aliats al llarg de la Segona Guerra Mundial.

Pere Gabarró i García (1899-1980)

Metge i farmacèutic, fou profesor adjunt d’Anatomia i Patología quirúrgica, a més de

col·laborador habitual dels Congresos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana i de la

Societat Catalana de Biología.

Durant la Guerra Civil ideà un tipus d’empelt cutani, “en tauler d’escacs”, que permet

cobrir grans superficies, cremades o ulcerades, amb un mínim de pell, afavorint els auto-

empelts en evitar un excès d’extracció.

Exiliat a Anglaterra, la seva tècnica tingué gran difusió, guarint sobretot a cremats ran,

també, de la “Batalla d’Anglaterra”. Fou fundador de la “British Society of Plastic Surgery”.

Josep Trueta i Raspall (1897-1977)

Cirurgià, deixeble de Manuel Corachan, fou cap de cirurgia de l’Hospital de Sant Pau.

Introduí la “cura oclusiva” en el tractament de les fractures obertes i les ferides de

guerra. Publicà “El tractament actual de les ferides de guerra”.

Exiliat a Anglaterra treballà a Oxford, on fou nomenat catedràtic d’Ortopèdia. Fou membre

del Consell Nacional Català de Londres (1940) i fundador de la “Anglo-Catalan Society”.

Doctor “honoris causa” a Oxford i nombroses Universitats arreu del món, rebé la Medalla
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d’Or de la Ciutat de Barcelona, la Creu de Sant Jordi i el Premi Jaume I. Fou membre de

l’Acadèmia de Medicina de Barcelona i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Tots tres metges, junt als aviadors Mari Pepa Colomer, Josep Canudas i Josep M. Carre-

ras i Dexeus foren considerats “Herois de la Batalla d’Anglaterra”.

Emili Mira i López (1896-1964)

Neuro-psiquiatre notable, assolí un renom mundial, particularment amb la Psicotècnia.

Durant la guerra aplicà la psicotècnia a la selecció dels pilots, recolzat per Adolf Azoy i

Castañé, capità-metge de l’Aeronàutica militar.

S’exilià al Brasil, fundà i dirigí l’Instituto de Selecçao e Orientaçao Professional i els

Arquivos Brasileiros de Psicotecnia..

BIBLIOGRAFIA

Azoy i Castañé, A.: Comunicació personal.

Broggi i Vallés, M.: Memòries d’un cirurgià. Barcelona. 2001.

Gran Enciclopèdia Catalana.Barcelona, 1970.

Thomas, H.: La guerra civil española. Barcelona. 1978.



167Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg.167-171, ISSN: 0213-0718

BATTESTINI i PONS, Rafael

RESUM: Durant la Guerra Civil l’Acadèmia de Ciències Mèdiques continuà les seves

tasques, mantenint, dins les possibilitats, una certa normalitat. Es renovaren les juntes

i els presidents, es modificaren els Estatuts i es continuà amb l’activitat científica de

cara als socis. Degut a les dificultats pròpies d’aquells temps sols es publicaren dos

exemplars dels Annals. Adaptant-se a les circumstàncies es feren programes de cara a

la població en general, sobre temes mèdics derivats de la guerra. L’arribada del vencedors

truncà aquella valuosa tasca.

Paraules clau: Acadèmia de Ciències Mèdiques. Guerra Civil. Tasca científica.

RESUMEN: Durante la Guerra Civil la Acadèmia de Ciències Mèdiques prosiguió sus

actividades, manteniendo, dentro de lo posible, una cierta normalidad. Se renovaron las

Juntas y las Presidencias, se modificaron los Estatutos y se prosiguió la actividad cientí-

fica de cara a los socios. Debido a las dificultades propias de aquellos tiempos sólo se

publicaron dos ejemplares de los Annals. Adaptándose a las circunstancias se dictaron

programas destinados a la población en general, sobre temas médicos relacionados con

la guerra. La llegada de los vencedores truncó aquella meritoria tarea.

Palabras clave: Acadèmia de Ciències Médiques. Guerra Civil. Actividad científica.

*

CONSIDERACIONS

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, com totes les Acadèmies,

està planificada per actuar en temps de normalitat i, per tant, una Guerra Civil pertorba

greument el seu funcionament.

Si repassem el Llibre d’Actes, escrit a mà, amb una lletra acurada i en un volum ben

enquadernat, veiem que, des del començament del 1936, mig any abans de l’esclat

d’aquella tragèdia, l’Acadèmia ja tenia dificultats.

L’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I LA GUERRA CIVIL

Gimbernat, 2008 (**), 50, 167-171
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Tanmateix, si continuem la lectura fins al final d’aquella lluita fratricida, al gener del

1939, veurem que, malgrat l’augment d’aquelles dificultats, continuà treballant.

Ho féu com si estigués al marge d’aquells esdeveniments i, alhora, s’hagués adaptat a la

nova situació, caracteritzada per mancances materials, dificultats personals i l’aparició

de nous tipus de patologies.

EL 1936

Al maig, la Junta de Govern, presidida per el Dr. Boi Guilera i Molas, estudià una reforma

dels Estatuts; a més, s’acordà inscriure l’Acadèmia com a participant a la “Réunion
Neurologique Internationnale Annuelle”, de París, organitzada per la Société de
Neurologie.

Hi hagué queixes pel retard en la publicació dels Annals. Els “Annals de Medicina.
Butlletí mensual de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya”, tenien

la Redacció i Administració a Via Laietana 31, telèf. 11.586.

El director era el propi dresident, Dr. Boi Guilera i Molas. El redactor en cap era el Dr. A.

Amell i Sans, amb 28 redactors de Barcelona, i un redactor corresponsal de Lleida. El

1936 sortiren el núm. 1, de gener, amb 135 pàgines,  i el núm. 2, de febrer, amb 290.

Al juny, s’acceptà una invitació de l’Institut d’Estudis Catalans per fer una reunió conjun-

ta amb la Facultat de Medicina, l’Institut Français i l’Institut Mèdico Farmacèutic. El Dr.

Antoni Vila i Coro fou elegit president de la Societat Oftalmològica de Catalunya. Es féu

un homenatge al Dr. Brossa i una sessió necrològica al Dr. Ribas i Ribas. S’acordà

subvencionar un número especial dels Annals.

Al juliol, el Dr. Alsina i Bofill fou delegat per l’Acadèmia al IX Congrés de Metges i Biòlegs

de Llengua Catalana. El Premi de l’Acadèmia de Ciències Médiques fou concedit al Dr.

Enric Juncadella, pel treball “Nefrosi per sublimat, aportació de 12 casos”. L’Ajuntament

de Barcelona aportà una subvenció econòmica de 2.500 pessetes.

LA GUERRA

En iniciar-se la guerra, l’Acadèmia decidí suspendre el calendari de festes, per dedicar-

se a promoure un seguit d’activitats.
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Ja en plena guerra, publicà un “Número Extraordinari”. A més de l’Editorial, de Joaquim

Trias i Pujol, hi havia un total de quaranta articles, sobre Tocoginecologia, Tisiologia,

Neurocirurgia, Focus amigdalar i Distròfies, i dues Conferències, amb un total de 455

pàgines. Els cent exemplars impresos varen costar 1.180 pessetes.

Al 25 de setembre del 1936 es reprengueren les reunions de la junta, presidida per el Dr.

Boi Guilera i Molas. A les actes hi consta la manca d’originals per als Annals. S’inaugurà

un nou local, destinat a dipòsit, arxiu i biblioteca.

El 7 d’octubre una Junta General Extraordinària elegeix, com a president, al Dr. Antoni

Trias i Pujol i com a vicepresident, al Dr. Esteve. S’aprova un pressupost anual de 92.478

pessetes.

El 4 de novembre, a la junta, el Dr. Trias, acorda assegurar els socors immediats als ferits.

El 18 de novembre, la Junta estableix el calendari i el temari de les sessions científiques

per als socis, del 25-XI-36 al 27-II-37:

“La bioquímica en la guerra”, Dr. Antoni Oriol i Anguera.

“Tractament de les ferides en general”, Dr. Lluís Goberna.

“Fractures en temps de guerra”, Dr. Josep Trueta.

“La profilaxi de les malalties infeccioses”, Drs. Cartañà, Flò, Piera i Sunyer.

“Les tècniques de transfusió sanguínea apropiades en temps de guerra”,

Dr. Moragues.

“Organització dels serveis de transfusió en temps de guerra”, Dr.

Miserachs.

“El problema de la venerologia en la guerra”, Dr. A. Peyrí.

“Els traumatismes abdominals en la guerra”, Dr. Francesc Domenech i Alsina.

“Els traumatismes de tòrax en la guerra”, Dr. Antoni Trias.

“Els traumatismes crànio encefàlics en la guerra”, Dr. Adolf Ley.

“Els traumatismes de l’aparell urinari en la guerra”, Dr. Bartrina.

“Problemes que planteja la guerra en matèria de tuberculosi pulmonar”,

Dr. Xalabarder.

“La protecció social de l’infant abandonat en la guerra”, Dr. J. Córdoba.

“Els problemes de la dietètica en temps de guerra”, Dr. A. Folch i Pi.

“Les neurosi de guerra”, Dr. Ramon Sarrò.

Paral·lelament l’Acadèmia es dedicà a oferir unes Sessions de Divulgació, dirigides a la

població en general, que es feien en un local públic, amb discussió oberta al final de

cada sessió. Es retransmetien per la Ràdio de la Generalitat de Catalunya.
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“Els gasos tòxics a la guerra”, Dr. Oriol i Anguera.

“Primeres cures als ferits de guerra”, Dr. Pere Gabarró.

“La profilaxi de les malalties infeccioses”, Dr. A. Valls i Conforto.

“Els problemes de la venereologia a la guerra”, Dr. A. Peyrí.

“La protecció de l’infant a la guerra”, Dr. J. Córdoba.

“Els problemes de la dietètica en temps de guerra”, Dr. A. Folch i Pi.

El 7 de desembre, a la junta, el Dr. Trias, comunica que els Drs. Elíes, Panadès i Moragas

són al front, i que el Dr. Pere Gabarró ha estat nomenat membre del Consell de Sanitat

de Guerra.

Es fa esment d’unes “Notes oficials”:

“Al Camarada President:
L’objecte de la present és pregar que en realitzar una acció conjunta,
sempre que aquesta Acadèmia organitzi conferències o editi opuscles
relatius a activitats sanitàries i ja es tracti de defensa contra gasos, higie-
ne col·lectiva, etc... es serveixi posar-se en relació amb aquesta Oficina
d’Informació i Propaganda.
Consell de Sanitat de Guerra
El saluda afectuosament, quedant vostre i de la causa antifeixista
J. Serrano
1 – desembre – 1936”

Una segona, més concisa, diu:

“Aquest Consell de Sanitat de Guerra acorda:
Desautoritzar totes les conferències sobre temes de prevenció i defensa
passiva, ja que s’imposa una coordinació.
Es sobreentén que les conferències científiques, en privat, no venen
afectades.
En tots els altres casos els conferenciants han d’actuar d’acord amb la
Secció de Defensa Passiva.
Consell de Sanitat de Guerra
Dr. J. Cufí
4 – XII – 36”

El 18 de gener del 1937 el Dr. Trias presenta un Projecte de Reforma dels Estatuts de

l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
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El 2 d’abril de 1937 es comunica que: “L’ordenança Àngel Bonet està malalt a “Pins del
Vallès”, segons la nova denominació de Sant Cugat.

El 30 de setembre del mateix any, en una junta extraordinària, el president, Dr. Trias, es

fa ressò del donatiu de 4.300 llibres, la majoria del Dr. J. Pérez i Rosales.

El propi Dr. Antoni Trias coordina unes “ Lliçons Clíniques”, de divulgació de temes com:

Septicèmies, Antiluètics, Supuració bronquial, Dietètica en els tuberculosos,

Coneixements del Simpàtic, Coneixements de psicoteràpia i Errors dietètics.

Hi ha un buit fins al 28 de novembre del 1838. El Dr. Soler i Julià és elegit president.

El 14 de desembre del 1938 es féu la darrera Junta de Govern en català, presidida per el

Dr. Soler i Julià.

El Dr. Deulofeu proposà organitzar un “Curset Monogràfic”, però el Dr. Armengol manifestà

que “Donades les circumstàncies actuals podria tenir una migrada concurrència que no
compensaria els esforços del Dr. Deulofeu”. El Dr. Folch i Pi oferí la “Col·lecció de
Revistes estrangeres de la Biblioteca de Sanitat de Guerra”. L’Acadèmia fou invitada

oficialment al “Congrès International contre le Cancer”, que es celebrà al “Palais de la
Découverte”, de París.

Hi hagué un altre buit fins el “28 de febrero de 1940”, amb la “Reunión de la Junta
Consultiva”. A partir d’aquell moment tot es féu en castellà.

La nova junta estava presidida pel Dr. Agustín Pedro Pons, amb els “Dres. Avilés, Diego

Ferrer, Simarro, Oliver Gomá, Soria, Casadesús, Soler Juliá, Arruga, Córdoba, Salamero,

Torres Marty, Matiño, Vila Coro, Caballer, Ibañez y Cabré”.

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques és una part de Catalunya i el poder de les armes del

feixisme havia derrotat Catalunya.

AGRAÏMENTS

Agraeixo a la Sra. Olga Mestres, secretària de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la

Salud de Catalunya  i Balears el poder consultar al Llibre d’Actes, de l’Acadèmia, l’activitat

entre els anys 1936 i 1940.
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LA SANITAT I LA PREMSA IGUALADINA

DURANT LA GUERRA CIVIL

PARÉS i MARIMÓN, Rosa M.
ESCUDÉ i AIXELÀ, Manuel M.

RESUM: La informació sobre la situació sanitària a Igualada durant la Guerra Civil és
força escassa ja que no s’ha conservat la documentació municipal i la que es conserva
de l’hospital també és insuficient. Gràcies a la premsa local de l’època que s’ha conservat
i, principalment, als butlletins editats per la CNT-FAI i el Consell Municipal, s’han pogut
conèixer dades importants que permeten perfilar una part de la història de les ciències
de la salut i, per extensió, de la història local.

Paraules clau : “Butlletí CNT-FAI”, “Diari del Poble”,  “Full oficial del Consell Municipal”,  “Igualada” , “premsa”,

“sanitat”.

RESUMEN: La información sobre la situación sanitaria en Igualada durante la Guerra
Civil es bastante  escasa puesto que no se ha conservado la documentación municipal
y  la que se conserva del hospital es también insuficiente. Gracias a la prensa local de la
época que se ha conservado y, principalmente, a los boletines editados por la CNT-FAI y
el Consejo Municipal, se han podido conocer datos importantes que permiten perfilar
una parte de la historia de las ciencias de la salud y, por extensión, de la historia local.

Palabras clave : “Butlletí CNT-FAI”, “Diari del Poble”, “Full oficial del Consell Municipal”, “Igualada”, “ prensa”,

“sanidad “.

*

INTRODUCCIÓ
La informació que actualment es disposa sobre la Guerra Civil a Igualada és escassa, ja
que la major part de la documentació municipal dels anys 1936 a 1939 ha desaparegut.
Aquesta manca s’atribueix a la destrucció de documents abans de la fugida dels dirigents
revolucionaris cap a l’exili i a la requisa per la Delegacion del Estado para la Recupera-
ción de Documentos i posterior trasllat a Salamanca, segons consta en un document de
data 8 de juliol de 1939 de la Comandància Militar d’Igualada: “He recibido del Muy
Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad cincuenta sacas que contienen documentación
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procedente del enemigo y que fueron depositadas en el citado Ayuntamiento por el
Ejército de Ocupación, a fin de remitirlas a la Delegación del Estado para Recuperación
de Documentos “1 .

Pel que fa a la informació general del període, hi ha pocs estudis al respecte. El més
ampli i detallat és el de Miquel Térmens i Graells a Revolució i Guerra Civil a Igualada
(1936-1939)2  que, com indica Josep M. Torras i Ribé en el pròleg “ha de ser considerat
sense exageració com el primer treball de recerca extensa sobre la història d’Igualada
del present segle”.

El fet de descobrir que, durant la Guerra Civil, a Igualada hi havia una publicació,  el “Full
Oficial del Consell Municipal d’Igualada”, que recollia gran quantitat de documents
oficials, va fer pensar que la seva revisió podria servir per a conèixer  dades i
esdeveniments de l’època. La consulta es va fer extensiva a la resta de publicacions del
període que s’havien conservat al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (CECI) i a la
biblioteca de la Caixa de Pensions. Actualment,  els originals es poden consultar a la
Biblioteca Central d’Igualada o a www.diba.cat/biblioteques, en l’apartat de Fons locals
digitalitzats.

LA PREMSA A IGUALADA ABANS DE LA GUERRA

El primer periòdic local, del qual es té coneixement és el “Diari d’Igualada” de l’any 1808,
publicat durant la Guerra del Francès i citat per primera vegada en el Catálech de la
Exposició histórica de la guerra de la Independencia á Catalunya. Però no és fins l’any
1863 quan apareix la primera publicació de forma periòdica, “El Eco de Igualada”, de la
qual en fou director el farmacèutic Pere Bosch Soldevila.

El mes de juny de 1936 hi havia quatre publicacions periòdiques a Igualada : “El devot
del Sant Crist d’Igualada” (1930-1936), portaveu de la Confraria de la Minerva i del Sant
Crist, de temàtica religiosa; “Ramell igualadí” (1930-1936), redactada pels alumnes de
les escoles de l’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera amb notícies locals i treballs escolars;
“Butlletí de l’Agrupació Fotogràfica“ (1932-1936), amb  la fotografia com a tema princi-
pal; i “Diari  d’Igualada” (1931-1936), que informava sobre temes d’àmbit local i comar-
cal i que es va publicar, per última vegada, el 16 de juliol de 1936 quan el conseller de
Governació de la Generalitat, Josep M. España, va ordenar la seva suspensió arran de la
publicació de la notícia sobre la mort de Calvo Sotelo.
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PREMSA A IGUALADA DURANT LA GUERRA CIVIL

Amb l’inici de la guerra, les publicacions anteriors van desaparèixer i van ser substituïdes
per altres publicacions que eren un reflex de la nova situació i organització política.

El primer diari que es publicà fou “Diari del Poble”, el 7 de setembre de 1936. Estava
editat pel Comitè antifeixista local i era un diari de guerra que recollia  notícies del front
i de la situació a Igualada, Barcelona, Madrid i l’estranger. Es va deixar de publicar a
partir de la dissolució dels Comitès de milícies antifeixistes,  la seva integració al Consell
Executiu de la Generalitat i la nova constitució de l’Ajuntament d’Igualada, a finals del
mes d’octubre de 19363 .

Poc temps després, el 21 de novembre de 1936 va aparèixer el “Full Oficial del Consell
Municipal d’Igualada”, editat pel Consell Municipal. En el primer número deia : “El nostre
Full no serà pas un diari de combat ni d’informació general, el seu comés es reduirà a
donar compte dels acords, projectes, ordres, etc., del Consell Municipal i a divulgar
aquells decrets de la Generalitat que tinguin un major interès col·lectiu”4 .  Era un diari
d’informació política que informava dels pregons, les ordres, els avisos i els acords de
l’Ajuntament, els avisos als refugiats5  i les ordres,  decrets i circulars del Diari Oficial de
la Generalitat. Les informacions eren transcripcions literals de documents i anaven
signades pel responsable del departament que emetia el comunicat. Gràcies a aquesta
publicació es coneixen moltes de les resolucions de l’Ajuntament i es compensa, en
part, la pèrdua de la documentació original.

L’1 de gener de 1937 va aparèixer el “Butlletí CNT-FAI”. Era la publicació de les
Federacions Locals d’Igualada i Comarcal d’Anoia i estava redactada per membres de la
CNT, la FAI, les Joventuts Llibertàries i l’Agrupació Dones Lliures. Com el “Diari del Poble”,
era una publicació de guerra que pretenia difondre les consignes anarquistes amb molta
informació sindical.

La CNT-FAI  va aprofitar el seu butlletí per realitzar una intensa campanya de  propaganda
de les iniciatives i dels projectes realitzats per les conselleries que presidien dins
l’Ajuntament. Ho va fer en dues campanyes: “Els homes de la CNT”6 , una sèrie
d’entrevistes als consellers que la CNT tenia a l’Ajuntament i “ Igualada, l’obra
revolucionària d’un Ajuntament”7 , on es feia una descripció detallada de totes les fites
aconseguides.

En el número del 9 d’abril de 1938 es va emetre un comunicat indicant que es veien
obligats a suspendre el setmanari “fins que la normalitat de la situació ens permeti
reprendre la nostra tasca d’orientació ideològico-sindical”. En principi, la suspensió
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havia de ser temporal, però la pèrdua de protagonisme dels homes de la CNT, tant a la
Generalitat com a l’Ajuntament, a partir dels fets del maig de 1937, probablement influí
en que no es tornés a publicar més a partir d’aquella data.

El mes de gener de 1937 aparegueren dues noves publicacions, el “Butlletí de la Unió de
Cooperadors d’Igualada” (1937), que tractava exclusivament sobre cooperativisme i
“Horitzons”,  òrgan del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), d’informació polí-
tica i sindical.

SANITAT A LA PREMSA DURANT LA GUERRA CIVIL

Amb l’excepció del “Butlletí de la Unió de Cooperadors d’Igualada”, totes les publicacions
de l’època van donar informació sobre algun aspecte relacionat amb la sanitat. Totes
contenien anuncis d’activitats organitzades en profit dels hospitals de sang: sessions de cine-
ma, festivals, sorteigs benèfics, concerts, teatre, ... i diverses subscripcions per recaptar diners.

Per ordre de menor a major importància de les notícies sobre sanitat, segueixen “Ramell
Igualadí” i“Horitzons”, a continuació “Diari del Poble” i destaquen, per la gran quantitat
d’informació, el “Full Oficial del Consell Municipal” i el “Butlletí CNT-FAI”.

Una notícia que es va repetir en la majoria de publicacions era l’organització de cursets
d’infermeres. Fins aquell moment, els malalts havien estat atesos a l’hospital per les
Germanes Carmelites de la Caritat, però van ser substituïdes per personal seglar, amb
l’excepció de cinc d’elles que es varen quedar amb la condició que deixessin d’utilitzar
l’hàbit. Aquest fet,  junt amb la previsió de que seria necessària una major quantitat de
personal per atendre als ferits, va conduir a fer una crida a la població femenina perquè
s’inscrivís en aquests cursets. Els primers cursets estaven organitzats per l’hospital,
sota la direcció dels Drs. Rodríguez i Botet i van començar el 25 de setembre de 19368 .

El març de 1937 es va organitzar un nou curset, també a l’hospital: “El Departament de
Sanitat i Assistència social de la nostra ciutat, comptant amb la col·laboració de
facultatius i experts, inicia un Curset d’Infermeres, que tindrà lloc al nostre Hospital Civil
a partir del dia 29, tots els dies feiners i de dos quarts de vuit a dos quarts de nou de la
vetlla”9 , convocatòria que també fou publicada al “Butlletí CNT-FAI”, a través d’una nota
de l’Agrupació “Dones lliures”10  .

Una mica més tard, la Secció Femenina de les Joventuts del PSUC, també va organitzar
un curset d’infermeres, que va iniciar-se el 25 de maig de 193711. En  la cloenda, el Dr Riu,
director del curs,  oferí una conferència sobre la lluita antigàs12.
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Diari del Poble

A nivell local, entre les notícies sobre sanitat hi havia la proposta de sol·licitar la creació
d’un Hospital de Sang , per tal de poder allitar a tots els ferits que podrien arribar del
front13 . A pesar que en el mateix diari s’indicava que l’hospital fou creat i posat a punt,
l’autorització no va arribar mai.

Altres notícies sanitàries es podien trobar en la secció “Darreres informacions”, com per
exemple, que el “British Medical Journal”, òrgan oficial de l’Associació de Metges
Britànics, s’havia negat a inserir un anunci en el qual es feia una crida als professionals
per incorporar-se a la missió mèdica de servei a Espanya, considerant-ho una actitud
intolerable14  o que, des de Ginebra, el delegat del Comitè Nacional de la Creu Roja havia
marxat cap a Barcelona, portant 27 caixes de medicaments procedents de la Creu Roja
Americana15 .

Notícies no relacionades directament amb la sanitat però importants per la figura dels
seus personatges, eren els anuncis de la celebració de mítings, un de la Federació
Comarcal de Joventuts Llibertàries, el 30 de setembre de 1936, amb la participació de
Palmira Rubio16  i el Dr. Fèlix Martí Ibañez17, el mateix dia del seu nomenament com a Cap
dels Serveis Sanitaris de la Generalitat,  i un altre del Partit Socialista Unificat de Catalunya,
el 4 d’octubre de 1936, amb el Dr. Josep M. Pérez Solà, cap dels Serveis Sanitaris de la
Caserna Carles Marx18 .

Full Oficial del Consell Municipal

Al “Full Oficial” s’hi poden trobar notícies sobre els acords del ple municipal, alguns dels
quals fan referència a temes sanitaris, com el nomenament de Francesc Botet com a
metge per cobrir la vacant del Cos Mèdic municipal (24-12-1936)19, la sol·licitud d’una
ajuda a la Generalitat per la instal·lació d’un dispensari antiveneri (28-11-1936)20  o la
decisió d’adquirir material i instrumental per la Casa de Maternitat i per l’Hospital co-
marcal per un import 13.547,60 pessetes (24-2-1937)21 .

També contenia pregons com l’obligatorietat de realitzar  revisions mèdiques a tots els
nens menors de 2 anys22 , o d’extremar les mesures d’higiene per evitar la propagació de
malalties23 . Una altra secció important era la que donava difusió de les ordres, decrets
i circulars de la Generalitat com la reforma eugènica24, normes per combatre la propagació
de la ràbia25, el nomenament del Dr. Julio Cuñado com a metge forense d’Igualada el 28
de setembre de 1938,26  o el decret en virtut del qual determinats hospitals van ser
declarats hospitals comarcals, entre ells el d’Igualada2 .
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Cal destacar la publicació d’un número especial28  on es presentaven els comptes totals
del període comprès entre el 19 de juliol de 1936 i el 30 de gener de 1937. Pel que fa a
la partida de despeses s’havien destinat 5.866,40 ptes. a la Casa de Maternitat, 15.385,10
al sanatori antituberculós de “Les Colomines” i 11.128,90 ptes. per als hospitals.

La Clínica de Maternitat i Puericultura fou un projecte del consell municipal que acabà
sent l’obra sanitària a la qual es van destinar més esforços. Els seus promotors van
lluitar per potenciar-la al màxim per l’impacte popular que consideraven que podia tenir
i van iniciar una intensa campanya propagandística a la premsa, com l’article que informava
sobre la seva propera inauguració, signat pel conseller sanitari, Gaspar Mensa:

“Incorporada al patrimoni de la col·lectivitat la casa apropiada a un facciós,
aquesta ha estat adaptada magníficament per al servei que s’inaugurarà
el vinent diumenge. La ex-casa Godó passa a ésser popular palau de
maternologia igualadina, i sota els sostres de malaurada recordança,
bellament efectuada la seva adaptació i tècnicament realitzat el seu
agençament, veuran la llum de la vida les noves generacions revolucionàries
de la ciutat nostrada.

El Consell Municipal d’Igualada, en sessió memorable del passat 19 d’abril,
declarava obligatori l’infantament en la nova Clínica especialitzada, quins
serveis tècnics i sanitaris estaran sota la cura del Dr. Rodriguez, especia-
lista tocòleg, secundat per totes les llevadores de la ciutat, més quatre
infermeres de servei permanent diürn i nocturn. Les ciutadanes obligades
a la utilització dels serveis de la Clínica que estiguin inscrites a
l’assegurança de maternitat satisfaran, solament, una reduïda dieta, i les
que no es trobin en aquest cas, deuran abonar la quantitat de 150 pessetes
com a única despesa per a la compensació de tota mena de serveis i
alimentació. A més, des del vinent dilluns funcionaran, a la mateixa Clíni-
ca, el Consultori de Puericultura, de les onze a dos quarts d’una, i la Con-
sulta per a Embarassades, de les quatre a les sis de la tarda”29 .

La mort de tres parteres, el 27 de maig i el 3 i 25 d’octubre, va desencadenar una allau de
crítiques que van obligar a l’ajuntament a donar explicacions i a respondre amb una
nota30  que informava de l’activitat de la clínica: “En el transcurs de sis mesos foren
assistides a l’Establiment, 240 ciutadanes, de les quals, 180 eren igualadines i la resta
de la nostra comarca: dels naixements escaiguts durant aquell temps, 29 foren parts
distòcics i la resta, parts normals. A causa d’altres incidències, varen ser operades altres
60 malaltes. Al Consultori Prenatal varen ésser visitades 210 malaltes i gestants, i al
Consultori de Puericultura varen registrar-s’hi 562 visites a infants”.
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A més es valorava que les tres defuncions que s’havien produït, tot i que s’havien descuidat
una mica el compliment dels procediments, eren completament normals  i van atribuir la
campanya de desprestigi contra la clínica a elements contraris a qualsevol transformació
renovadora.

Butlletí CNT-FAI

És la publicació que proporciona més dades sobre la sanitat igualadina entre l’1 de
gener de 1937 i el 4 d’abril de 1938.  A pesar de ser un diari d’informació sindical i de
transmissió de les idees anarquistes, va incloure alguns articles de divulgació mèdica
com “L’organització de la profilaxi de les malalties, base de la medicina moderna”  o  “El
problema de la pubertat”, escrits pel Dr. Rodríguez o “La higiene a l’escola” i “Les
regles”, pel Dr Catarineu.

En la mateixa línia de divulgació de temes mèdics i de proporcionar informació a la
població, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, va incloure anuncis de xerrades com
“Concepció conscient de l’avortament” o “Aberracions sexuals”, ambdues a càrrec del
Dr. Rodríguez i  de llibres com “Medios para evitar el embarazo”, del Dr. G. Hardy, publicat
l’any 1934.

Com ja s’ha dit, la principal informació en matèria sanitària venia donada per dues
campanyes propagandístiques: “Homes de la CNT”31  i “Igualada, l’obra revolucionària
d’un Ajuntament”32 .

En l’entrevista de la secció “Homes de la CNT” realitzada a Gaspar Mensa Soms, conseller
de Sanitat i Assistència Social, publicada el 3 de juliol de 193733,  desglossa amb detall
les actuacions dutes a terme en les àrees de la seva competència: hospitals, sanatoris,
Casa de Maternitat, dispensaris, establiments d’assistència social, ajut als refugiats i
atur obrer, en col·laboració de la comissió de treball34 ,  en clara relació al document
“Bases per les quals haurà de regir-se la socialització del conjunt sanitari de la comarca
d’Igualada”, del gener de 1937.

Pel que fa a l’hospital, Gaspar Mensa explica que s’havien pintat de blanc les habitacions,
s’havien obert amples finestrals per donar més lluminositat i afavorir la ventilació i s’havien
equipat amb llit, tauleta, cadires, taula de centre i lavabo.  A més, s’havia diferenciat
l‘àrea quirúrgica i l’àrea mèdica. La quirúrgica estava distribuïda en diverses sales amb
un total de setze llits destinats a traumatologia i divuit a cirurgia, una sala de cures amb
l’instrumental necessari i una sala d’operacions amb una taula de quiròfan. A més es
disposava d’un aparell de diatèrmia, dos aparells de raigs ultraviolats i dos de raigs X,
d’un aspirador i de l’instrumental  necessari. L’àrea mèdica estava formada per sis sales
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amb un total de trenta-vuit llits, departament de cures i dos menjadors que el conseller
va catalogar com esplèndids.

L’hospital disposava també de farmàcia pròpia per a ús intern, inaugurada el 6 de gener
de 1937,  i d’escola d’infermeres, amb els  Drs. Rodriguez, Botet i Morera com a professors.

En l’entrevista Gaspar Mensa lloava tot el personal de l’hospital, però principalment les
figures del Dr. Solà, a qui definia  com “un  treballador puntual, intel·ligent i responsa-
ble” i de Palmira Rubio, la directora de l’hospital.

La Clínica de Maternitat i Puericultura fou l’obra estrella del període, molt comentada
tant al Full Oficial com al Butlletí CNT-FAI. S’havia inaugurat el 10 de maig de 1937 i
s’havia presentat com una  “conquesta de la revolució” i “una millora social digna de tot
elogi”35. En l’entrevista, realitzada dos mesos després de la seva posta en marxa,  Gaspar
Mensa explicava que tenia capacitat per a 24 parteres i disposava de dues sales de
parts, una sala d’intervencions completament equipada i un departament de cures,
aparells de diatèrmia i de raigs ultraviolats.  La clínica estava sota la direcció del Dr.
Rodríguez, qualificat pel conseller com “un metge molt entès, cordial i infadigable”, tres
llevadores, tres infermeres i alguns auxiliars. Constava de tres seccions: Consultori Pre-
natal, Consultori de Puericultura i Clínica de Maternitat.  Les gestants eren assistides al
Consultori Prenatal que  funcionava tots els dies per la tarda mentre que el Consultori de
Puericultura assistia els nens menors de dos anys i funcionava tots els dies pel matí. En
ell es donaven recomanacions a les mares sobre l’alimentació dels nadons i es tractaven
les infeccions, tant les adquirides com les hereditàries.

La Clínica de Maternitat disposava d’una sala on quedaven ingressades les gestants,
una sala per atendre les parteres i un annex amb tres petites sales d’aïllament en cas
d’infecció puerperal. Constava, a més, d’una sala amb incubadora pels infants prematurs,
dues sales de parts i una sala d’intervencions per als parts distòcics.

Entre el 10 de maig i el 30 de juny de 1937 hi van haver 38 parts: 32 espontanis, 1
prematur i 5 distòcics;  i 38 nadons:  34 a terme, 1 prematur i 3 van néixer vius però van
morir abans de les 24 h. A més, s’havien realitzat 109 reconeixements al Consultori
Prenatal i 61 visites al de Puericultura36 .

Inicialment, a fi de potenciar la utilització de la Clínica i vèncer les resistències de les
dones acostumades a tenir els fills a casa, es va establir l’obligatorietat d’acudir a la
Clínica durant sis mesos, passats els quals l’assistència va passar a tenir un caràcter
voluntari. Segons els seus promotors l’equipament de la clínica era el més modern i
complet de l’època i molts professionals d’altres poblacions (Sabadell, Terrassa,
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Granollers, Manresa, Reus, Mataró, Barcelona, ...) l’havien visitada. A més, la incubado-
ra era de construcció igualadina i l’aparell d’amidar era un invent del conseller Gaspar
Mensa37 .

Una altra de les competències de la conselleria era el sanatori. La idea de la creació del
sanatori antituberculós havia estat del Comitè Antifeixista, però el Consell Municipal
l’havia fet seva i havia decidit instal·lar-lo a “Les Colomines”, al terme de Santa Maria de
Miralles38 . En aquell moment estava pràcticament acabat i només faltava pintar-lo però
no es podia posar en marxa per manca de diners. Tenia capacitat per a 25 persones i
disposava d’aigua, telèfon i un grup electrògen per al subministrament d’energia i llum.
Estava equipat amb  tot el material necessari i tenia un departament d’esterilització. Se
sap que mai arribà a posar-se en marxa.

Aquestes són només algunes “pinzellades” de les notícies relacionades amb la sanitat
trobades en la premsa igualadina publicada durant la Guerra Civil. N’hi ha moltes més
que no s’han comentat, mereixedores d’un estudi més a fons. La informació obtinguda
és important ja que, com s’ha dit al principi, la documentació sobre aquesta etapa és
pràcticament nul·la i més en matèria sanitària. Gràcies a la premsa local de l’època hem
pogut conèixer una mica més quina era la situació sanitària durant la Guerra Civil i
aquest fet ens fa considerar que la premsa local és una bona font d’informació per a
l’estudi de la història de les ciències de la salut ja que sol reflectir la situació política,
social i cultural de l’època.

SIGLES

ACAN: Arxiu Comarcal de l’Anoia
AFMI: Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada
AMI: Arxiu Municipal d’Igualada
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A sobre: Sala de l’Hospital d’Igualada.

A sota: Inauguració de la farmàcia de l’Hospital d’Igualada.

Rosa M. Parés i Marimón - Manuel M. Escudé i Aixelà
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LA SANITAT PÚBLICA A BERGA (1935-1939)

CARRERAS I BALAGUER, Josep

RESUM: El present treball pretén un estudi inicial de la Sanitat Pública a la ciutat de
Berga dels anys 1935 a 1939. Aquest fet pot ser la gènesi per poder assolir un estudi més
complex de tots els aspectes sanitaris del període amb més conflictivitat dels últims cent
anys de la nostra història. La documentació ens parla dels projectes d’infraestructura,
del sorgiment de brots infecciosos, de les vacunacions, de les receptes i certificats
mèdics per poder obtenir aliments, dels problemes de la població refugiada –tant en
alimentació com sanitaris-, així com diferents disposicions que complementen l’horitzó
per arribar a comprendre el desenvolupament de la sanitat pública a Berga durant el
període de la Guerra Civil.

Paraules clau: Sanitat pública, Berga, Hospital, vacunacions, refugiats, sanatori.

RESUMEN: El presente trabajo pretende un estudio inicial de la Sanidad Pública de la
ciudad de Berga en los años 1935 a 1939. Este hecho puede ser la génesis para poder
conseguir un estudio más complejo de todos los aspectos sanitarios del periodo con
más conflictividad de los últimos cien años de nuestra historia. La documentación nos
habla de los proyectos de infraestructura, de la aparición de brotes infecciosos, de las
vacunaciones, de las recetas y certificados médicos para la obtención de alimentos, de
los problemas de la población refugiada –tanto alimenticios como sanitarios– así como
diferentes disposiciones que complementan el horizonte para llegar a comprender el
desarrollo de la sanidad pública de Berga durante el periodo de la Guerra Civil.

Palabras clave: Sanidad pública, Berga, Hospital, vacunaciones, refugiados, sanatorio.

*

El fet de voler parlar de la sanitat pública de la ciutat de Berga, durant els anys més
conflictius del passat segle, no pressuposa pas donar una visió exhaustiva de tot el
problema sanitari de la població. Però sí que pretén mostrar unes pinzellades suficients
perquè hom s’adoni de la dificultat de tirar endavant certes infraestructures importants,
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o simplement el dia a dia, per mantenir una ciutat en unes condicions òptimes de sanitat,
en uns moments en que la societat està completament trasbalsada per una guerra civil
i, al mateix temps, en un estat revolucionari.

Hom és conscient que, les mancances que es poden trobar en aquest petit recull de
dades, unes són per falta de documentació i d’altres per no engruixir més un treball que
és una simple comunicació.

S’ha redactat el tema parlant primer de l’Hospital de Sant Bernabé, seguit de les dues
infraestructures que, com veurem, no van poder reeixir: l’Hospital Comarcal i el Sanatori
Antituberculós. Les altres mesures sanitàries estan agrupades en sis punts:

Brots infecciosos i vacunacions
Racionament, certificats i receptes mèdiques per a obtenir aliments
Refugiats i Assistència Social
Salubritat de les aigües i noves captacions
Problema dels gossos
Informes veterinaris

Ho hem agrupat en aquests temes, ja que la documentació existent ens mostra com a
més problemàtiques aquestes qüestions.

Tot aquest moviment sanitari es produïa en una ciutat que, segons el padró
d’habitants del 30 d’abril de l’any 1936 –dos mesos i mig abans que comencés la
guerra–, estava poblada per 6.929 persones i que es veu subjecta al moviment
constant de refugiats, fet que farà complicar encara més les mancances ocasionades
per l’estat de guerra.1

HOSPITAL DE SANT BERNABÉ

L’Hospital de Sant Bernabé estava ubicat a l’edifici número 4 de la plaça del Doctor Saló
de la ciutat de Berga, un immoble que actualment encara existeix.

De les tres plantes de l’edifici, la planta baixa era formada per l’església i les
dependències de les Germanes Carmelites que atenien els serveis hospitalaris. El pri-
mer pis era utilitzat, en part, com a sala de dones i altres annexes; i en el segon pis, a més
de la sala dels homes, hom hi havia instal·lat el quiròfan, els raigs X i les habitacions pels
operats recentment.2
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Aquest hospital havia estat fundat l’any 12903 amb la finalitat d’assistir, mantenir i curar
als malalts pobres de solemnitat, veïns de la vila de Berga. L’edifici era, i encara avui és,
propietat de l’Excm. Ajuntament.4

Durant el període immediat abans de la Guerra Civil –any 1935- econòmicament subsistia
amb subvencions de la Diputació de Barcelona, de diferents rendes que obtenia d’algunes
propietats, de valors en cartera i de làmines intransferibles.

Aquesta Institució era regida per una junta nomenada per l’Excm. Ajuntament. La junta
era composta de tres consellers i de tres veïns; l’alcalde actuava com a president.
Aquesta junta estava regida per un reglament aprovat amb data de 21 de gener de 1931.
A l’època que ens ocupa, el personal sanitari constava d’un metge director, un metge de
medicina general i d’un operador. Segons la documentació existent aquests metges
cobraven cadascun 250 pessetes anuals. L’altre personal consistia en un practicant i,
com a auxiliars, un infermer i una serventa; a més, sis Germanes Carmelites de la Caritat
que atenien diferents serveis.5

L’Hospital de Sant Bernabé complia òptimament com a hospital local, tot i que s’havien
de traslladar molts malalts a l’Hospital Clínic de Barcelona, fet que va ocasionar que
l’Ajuntament hagués d’abonar les factures que l’Hospital no podia pagar. L’economia,
doncs, no la tenien pas gaire sanejada; per exemple, veiem que el 24 d’agost de l’any
1935, el deute que tenia l’Hospital amb la Banca Arnús de Berga era de 1.584,84 ptes.6

No és estrany, doncs, que al sortir la possibilitat de convertir l’Hospital de Sant Bernabé
en Hospital Comarcal, fos considerat per la junta com a cosa prioritària ja que podria
solucionar amb escreix els problemes que tenia. D’aquest fet, però, en parlarem més
endavant.

Tornant al centre hospitalari, veiem que comptaven amb uns 50 llits i atenien una mitjana
de 35 malalts diaris, proporció que no va variar fins a l’arribada de la guerra.7 Tots els
assistits provenien de la ciutat de Berga i alguns dels pobles de la comarca. D’ingressats
no berguedans, en principi, n’eren pocs, però a mesura que la guerra avançava, l’arribada
constant de refugiats va fer que el nombre d’ingressats no berguedans augmentés
considerablement desnivellant tot tipus de pressupostos. El quadre que segueix és
significatiu:

1935 1936 1937 1938 1939
I D I D I D I D I D

71 13 68 6 217 21 482 28 168 21
I. Ingressats   D. Defuncions
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De tots aquests ingressats, solament 97 persones eren de Berga.

% DE DEFUNCIONS8

1935 ....................................... 18,00%
1936 ......................................... 8,80%
1937 ......................................... 9,67%
1938 ......................................... 5,80%
1939 ....................................... 12,50%

Veiem que l’any 1938, amb una hospitalització de 482 persones, el % de defuncions
només puja 5,8%, en canvi, comparat amb l’any 1935, podem observar que la mortalitat
és d’un 18%. Hem de creure que molts dels hospitalitzats l’any 1938 devien ser-ho per
desnutrició i que un cop alimentats convenientment ja es podien donar d’alta.

El mateix passava amb els atesos diàriament: veiem que d’una mitjana de 35 malalts
diaris, en un informe del mes de febrer de l’any 1938 es passa a 50; en un altre comunicat
del 7 de juny del mateix any ja pugen a 90 els assistits. L’escrit afegeix que aquesta xifra
s’ha de considerar com a terme mitjà normal i fan constar que hi han inclòs les serventes
del centre.9

En aquest treball no farem cap llistat de les malalties tractades a l’hospital ja que no
tenim prou documentació tret d’algun informe esporàdic, però sí que farem menció dels
ferits atesos en el centre els dies següents a l’aixecament militar, que va provocar com a
reacció una forta onada de violència. Un informe firmat pel Dr. Antoni Comellas i Casals,
manifesta que del 18 de juliol de l’any 1936 al 9 d’agost del mateix any, l’hospital va
atendre 8 ferits per arma de foc, d’entre els quals, tres, van haver de ser traslladats a
Barcelona degut a la seva gravetat.10

Com anècdota cal esmentar que entre els ferits de bala del mes de setembre de l’any
1936, Joan O.P., milicià, feia punteria sobre la creu de ferro que hi ha en el pou del pati
del claustre del convent de Sant Francesc, amb tanta mala sort, que una de les bales que
va disparar va rebotar i li va anar a parar a l’ull. L’Hospital de Berga el feu visitar per
l’especialista Dr. Arruga, abonant la factura l’Ajuntament. Encara avui, hom pot veure
sobre el pou la creu foradada per les bales. La gent crèdula –sota veu- deia que era un
càstig per haver disparat sobre la creu esmentada.11

L’Hospital de Sant Bernabé va complir bé les seves funcions, tot i la mancança
d’infraestructures, fins a la inauguració del nou Hospital Comarcal l’any 1981, ja en
plena democràcia.
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HOSPITAL COMARCAL

El Departament de Sanitat de la Generalitat havia promogut un projecte de constitució
d’una xarxa d’hospitals comarcals, cosa que aportaria que es pogués tenir en bona part
resolt un aspecte sanitari de cabdal importància.

La junta de l’Hospital Sant Bernabé de Berga va creure que seria el moment decisiu per
poder arreglar les grans deficiències que tenia en aquell moment l’hospital local. Per
això la junta, després de rebre una carta del Dr. Josep Viladot, administrador de l’hospital,
on explica amb tots els detalls la manera com s’hauria d’actuar, es reuneix amb la
màxima urgència –cinc dies després de rebre la carta datada l’1 de juliol de 1935- per
obrir el camí per convertir l’hospital local, en hospital comarcal.12

Reproduïm fragments de l’acta que considerem importants: A la ciutat de Berga, a sis de

juliol de mil nou-cents trenta-cinc, essent les cinc hores de la tarda, i prèviament

convocats, s’ha reunit la Junta de l’Hospital de Sant Bernabé...; sota la presidència del

President i Alcalde d’aquesta Ciutat, Andreu Bartrina Arisó, qui declara oberta la sessió...;

el sr. President manifesta que els han convocat a reunió per un afer d’extremada urgència

i importància que interessa a la Ciutat de Berga. Aquest és convertir en Hospital Comar-

cal l’actual Hospital Local de Sant Bernabé.

L’acta també parla que es va fer una visita a l’Hospital d’Igualada, ja que hom creu que el de
Berga s’hauria de fer amb condicions similars i organitzat de la mateixa manera; se’n fa un
gran elogi i es diu que si es pogués fer un hospital amb aquestes característiques seria una
garantia pels malalts de Berga i comarca. L’acta continua: ...a continuació demana la paraula

el dr. Josep Viladot. Diu que està d’acord a lo que ha exposat el sr. President, i que ell i el sr.

President giraren la visita al dr. Huguet. Les impressions són bones. Creu, però, que si bé

l’hospital ha de transformar-se en Hospital Comarcal...; ell pensa, però, que aquest hospital

ha de conservar la seva pròpia personalitat i constitució de l’Hospital de Sant Bernabé.

Donada la gran importància, s’acorda elevar els precedents extrems a l’aprovació del Ple
de l’Ajuntament, perquè aquest, després d’estudiat l’afer, hi doni la seva conformitat, i
a més proposar a l’Ajuntament el nomenament de dos consellers amb iguals drets i
deures dels nomenats per la junta. Els punts aprovats foren els següents:

A. Comprar el terreny necessari i edificar-hi un edifici nou.

B. Vendre l’edifici vell.

C. Fer el respectiu préstec.

D. Delegar per aquests efectes i per a representació de la Junta de l’Hospital, els

drs. Josep Maria Ferrer Rovira i Josep Viladot i Sala.13
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L’Ajuntament va reunir-se d’urgència i llegits tots els termes exposats per la Junta de
l’Hospital, s’aprovà per unanimitat, fent constar, però: Sempre que les disposicions de

la Generalitat tinguin la precisa força legal amb la corresponent publicació en el Butlletí

Oficial de la Generalitat, i les mateixes siguin una garantia per a la seguretat actual i

futura de la vida econòmica de l’Ajuntament de Berga.14

El 8 de juliol de 1935, el delegat per la junta i administrador de l’Hospital de Sant
Bernabé, signa la instància dirigida al Departament de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, on exposa la disposició de l’Ajuntament i de la junta de l’Hospital de Sant
Bernabé perquè aquest centre pugui convertir-se en Hospital Comarcal. L’escrit afirma
que s’adaptaran a les disposicions que en el seu dia dicti la Conselleria, però mirant que
es puguin conservar les característiques de l’actual hospital.15

A partir d’aquí, el Consistori es va reunir amb tots els ajuntaments de la comarca perquè
d’aquest contacte sortís un acord sobre les quotes que s’haurien de pagar en cas de
formar part de l’Hospital Comarcal. El preacord va ser el següent:

PROPOSTA DE REPARTIMENT DE QUOTES PER L’HOSPITAL COMARCAL
DEL DISTRICTE SANITARI DE BERGA

POBLES PESSETES HABITANTS

Avià ................................................. 360,00 ........................... 2.395

La Baells ........................................... 45,00 .............................. 275

Bagà ............................................... 150,00 ........................... 1.021

Berga ........................................... 2.000,00 ........................... 6.430

Borredà ........................................... 160,00 ........................... 1.090

Brocà ................................................ 50,00 .............................. 349

Capolat ............................................. 50,00 .............................. 340

Casserres ........................................ 260,00 ........................... 1.734

Castellar del Riu ................................ 45,00 .............................. 294

Castellar de N’Hug ........................... 100,00 .............................. 616

Castell de l’Areny ............................... 45,00 .............................. 292

Espunyola .......................................... 90,00 .............................. 569

Fígols ................................................. 70,00 .............................. 324

Gironella (Hospital) .......................... 200,00 ........................... 4.505

Gisclareny .......................................... 25,00 .............................. 185

Montclar ............................................ 95,00 .............................. 361

Montmajor ....................................... 150,00 .............................. 866
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La Nou ............................................. 100,00 .............................. 501

Olvàn ............................................... 200,00 ........................... 1.447

Pobla de Lillet (Hospital) .................. 150,00 ........................... 2.674

Puig-reig (Hospital) ........................... 200,00 ........................... 5.518

La Quart. ........................................... 35,00 .............................. 244

Sagàs .............................................. 175,00 .............................. 778

Saldes ............................................. 100,00 .............................. 582

Sant Julià de Cerdanyola ................. 150,00 .............................. 987

Santa Maria de Marlès ..................... 125,00 .............................. 612

Cercs............................................... 260,00 ........................... 1.701

Vallcebre ........................................... 90,00 .............................. 563

Valldan ............................................ 100,00 .............................. 394

Vilada .............................................. 120,00 .............................. 790

Viver i Serrateix. ............................... 105,00 .............................. 669

Gaià ................................................ 120,00 .............................. 718

Navàs .............................................. 455,00 ........................... 3.024

Balsareny (Hospital) ......................... 310,00 ........................... 2.044

Sant Llorenç de Morunys (Hosp) ....... 105,00 .............................. 675

Pedra i Coma ..................................... 25,00 .............................. 164

Guixers .............................................. 85,00 .............................. 546

Gósol ............................................... 120,00 .............................. 789

Sant Jaume de Frontanyà ................... 30,00 .............................. 200

Alpens ............................................... 75,00 .............................. 493

Prats de Llussanés (Hospital) ........... 230,00 ........................... 1.537

Llussà ............................................. 130,00 .............................. 864

Sant Martí del Bas ............................. 40,00 .............................. 268

TOTAL .......................................... 7.625,00 Ptes.

Nota: Reunits els Alcaldes el dia 28 del corrent mes, els ha estat explicat amb tota classe

de detalls la constitució de l’Hospital Comarcal, marxant tots ells molt ben impressionats

i disposats a que l’Ajuntament respectiu prengui acord definitiu.

Altre: Es prega a la Conselleria de Sanitat, oficiï a cada un dels pobles de la present llista

per a que prenguin acord definitiu els respectius Ajuntaments sobre la constitució del dit

Hospital Comarcal Berguedà.

Berga a 29 de juliol de 1935

El Delegat Especial16
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Posteriorment, la Conselleria de Sanitat va fer, amb cadascun dels pobles que figuren a
la llista, un conveni, adaptant-se a les possibilitats econòmiques específiques de cada
municipi. Tots els convenis es van fer a partir del mes d’agost de 1935.17

Solament dues poblacions que havien acceptat formar part de l’Hospital Comarcal el dia
22 d’agost de 1935 es desdiuen; una és Gósol, on el seu Ajuntament, tot i reconèixer els
molts avantatges que formar part de l’Hospital Comarcal podria tenir, voten unànimement
en contra, ja que no sabrien com transportar els malalts en estat greu per les deficiències
en les vies de comunicació; l’escrit dirigit a l’Ajuntament de Berga és del 30 d’agost de
1935. L’altra població que es va fer enrere va ser Cercs, comunicant al Consistori de
Berga el dia 29 de novembre de 1936 el següent escrit en que diu: ...l’Ajuntament de

Cercs retira la cooperació que havia promès per a l’Hospital Comarcal de Berga, ja que

el comitè de control de les mines afirma que dintre poc serà un fet la creació d’una

clínica per part del nostre Ajuntament i mines. També hem de dir que el nostre poble no

suportaria una despesa econòmica ja que hauríem de carregar els pressupostos

municipals.18

Durant els mesos de juliol a desembre de 1935, es prenen diferents acords per tirar
endavant l’Hospital Comarcal com també algun conveni entre l’Honorable conseller de
Sanitat de la Generalitat i l’alcalde president de l’Ajuntament de Berga. Un d’aquests
convenis consta de cinc punts que formen part dels avantatges que es tindran per formar
part de l’Hospital Comarcal.

1er. Poder portar-hi malalts infecciosos i el seu isolament.

2on. Assistència hospitalària ordinària.

3er. S’hi podran portar malalts mentals provisionalment, ja que queden

excloses totes les malalties mentals nervioses cròniques inguaribles.

4t. L’Ajuntament es compromet a pagar un cànon.

5è. Pagar, a més, 4 ptes. diàries per malalt.19

El 24 d’agost de 1935 es parla d’una garantia. L’acta diu: La garantia seria pagant dues

mil pessetes l’any, que és el que s’ha prefixat...; i es podria portar els malalts de

beneficència al preu de dues pessetes diàries, i quan hagin estat absorbides les dues

mil pessetes, podrà portar-los-hi sense pagar les dues pessetes d’estància...20

Després del desembre de 1935, la tensió política s’accentua; les eleccions legislatives
del 16 de febrer de 1936 donen la victòria total al Front d’Esquerres de Catalunya i
l’Ajuntament de Berga passa a mans de la coalició d’esquerres. El dia cinc de març és
canviada la junta de l’Hospital de Sant Bernabé; dels sis membres que la formen, quatre
són canviats.



193Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 185-212, ISSN: 0213-0718

La sanitat pública a Berga (1935-1939)

A partir d’aquí, hom no torna a parlar de l’Hospital Comarcal fins a principis de juliol de
1936. L’esclat de la Guerra Civil a finals del mateix mes farà que es congeli l’afer de
l’Hospital.

Tal i com hem dit, a principis del mes de juliol de l’any 1936, concretament el dia 4, el
conseller de l’Ajuntament, Sr. Matamala, presenta un escrit per informar del projecte
hospitalari. L’acta diu: ...un dels afers que cal remoure és el relatiu a l’Hospital Comar-

cal de Berga després d’un lapse de temps en que aquest afer ha romàs passiu.

El conseller informa de la reunió que es va tenir el dia 1 de juliol amb la quasi totalitat
dels alcaldes de tota la comarca que integren la demarcació sanitària de Berga. Tots
estaven assabentats ja dels plantejaments i havien pres l’acord d’adherir-s’hi i estar
conformes en formar part de la demarcació.

També afirmen que volen cooperar a les despeses que reporti el funcionament de
l’Hospital en la forma i la quantitat prefixada i no defugien –si les obres començaven
ràpidament- de contribuir a les despeses que ocasionés la seva construcció: ...crec que

aquesta oferta és una bella ocasió que no cal deixar esfullar o perdre, ja que amb la

garantia de tots els pobles seria fàcil realitzar aquesta obra que ja en un principi necessita

unes tres-centes mil pessetes.

El conseller també explica que l’Ajuntament de Berga hi podria destinar la venda de
l’actual hospital, i que es creu que se’n podrien treure unes cent mil pessetes. Per a les
altres dues-centes mil restants s’hauria de fer un emprèstit ja que ningú aportaria capi-
tal sabent que un centre hospitalari no produeix beneficis.

Considerant que el més important ja ha estat comentat, creu, doncs, que s’haurien de
votar tres punts.

De tot l’exposat cal dir:

A. Posar-se d’acord amb els municipis per tal de saber les seves

aportacions.

B. Que siguin fets tots els estudis precisos, inclosos la venda de l’Hospital

i presó.

C. Realitzar aquest afer amb la màxima celeritat.21

Tal com diu el punt C, sembla que es va voler accelerar al màxim el desenvolupament del
projecte; en quant al punt B, podem veure que es va canviar radicalment el seu
plantejament tal i com ens mostra l’acta de la reunió del dia 8 d’agost de 1936 (feia 20
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dies que havia començat la guerra): ...seguidament el ciutadà alcalde diu: som en una

època tumultuosa, d’una manera paulatina i gradual cal començar els actes i coses

d’una manera legal, de cap, cap a una normalitat sigui, si és vol, revolucionària, però sigui

normalitat. L’alcalde explica que tal vegada seria més econòmic que fer un edifici nou
per fer l’Hospital, utilitzar l’exconvent de Sant Francesc, ja que ell creu que té una sèrie de
condicions excel·lents, tant com l’emplaçament; a més, hom pot aprofitar parets, sales,
etc., etc. Considera que serà un estalvi grandiós de com s’ha planejat que es faci. Tal com
reflecteix l’acta, el president, d’una manera modesta, exposa que aquest criteri que té ell
no deixa de ser l’opinió d’un senzill neòfit. La junta, però, veu que es un bon camí a seguir
i troba acceptable i ben raonable el suggeriment del company President. El Consistori va
aprovar per unanimitat encomanar a l’arquitecte Florença que inspeccioni el convent de
Sant Francesc. Recalcar amb la màxima urgència la subvenció de tres-centes mil pessetes
i facultar al company alcalde perquè pugui desenvolupar tota la tramitació.22

El Ple de l’Ajuntament del dia 14 de setembre de l’any 1936, deixà aclarit que l’Hospital
Comarcal es fes a l’antic edifici del convent de Sant Francesc. Totes les discussions i
suggeriments sobre l’afer van quedar sintetitzades en tres punts:

A. Que l’Hospital s’anomeni simplement Hospital de Berga (no de Sant

Bernabé).

B. Traslladar immediatament el mateix al convent de Sant Francesc.

C. Dissoldre la Junta que el regia i assolir la integritat de les seves gestions

el Conseller Regidor de Sanitat i a quí es faculti per auxiliar de les perso-

nes que siguin necessàries.23

Des d’aquest moment, el camí cap a la fita de l’Hospital Comarcal sembla segur
començant per obtenir la primera subvenció per iniciar les obres a Sant Francesc el dia
7 d’octubre de l’any 1936 que ascendia a trenta mil pessetes. Les altres subvencions
s’aniran obtenint amb diferents convenis amb el departament corresponent.24

En el Ple Municipal del 12 de març de l’any 1937 hi ha un punt que podem considerar
altament interessant, ja que es tracta de la demolició de l’església adjunta al convent.
Transcriurem una part de l’acta on es diu: El company Riu demana la paraula (...)

Actualment tothom sap que la Generalitat, actualment, subvenciona la construcció de

l’Hospital Comarcal del Bergadà (sic) adaptant-t’hi per aquest l’exconvent de Sant

Francesc. Una millora per l’Hospital i per Berga seria enderrocar l’Església que va

annexada a dit Hospital, doncs ensems, convertiria dit espai en un lloc apte per a jardí...

El Regidor Riu també va exposar que ja s’havia parlat amb l’arquitecte Sr. Gudiol de la
Generalitat, dient que ja havia examinat si aquesta Església tenia algun valor que es
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pogués considerar artístic i que havia dit que, sense cap mena d’inconvenient, es podia
enderrocar l’esmentat immoble.
El Consell Municipal examina detalladament totes les raons que ha exposat el regidor
Riu, i finalment acorda:

1er. Declarar urgent aquest afer.

2on. Interessar de la Generalitat l’autorització per enderrocar l’esmentat

edifici.

3er. Satisfer el cost del càrrec, al repart i ingressos eventuals pro atur

forçós.

Firmen l’acta, el president, Just Lacau i dotze Consellers.25

Les obres d’enderrocament van començar immediatament, i sabem que el dia 5 d’abril
l’obrer Vicenç Castelló Lorente va caure del campanar de l’Església amb efectes mortals.
Es fa responsable civil l’Ajuntament.

El curs dels esdeveniments va anar retardant l’evolució de l’Hospital Comarcal, i tret
d’alguna visita esporàdica com la del 21 de gener de 1938 del conseller de Governació,
junt amb el cap dels Serveis Sanitaris de Catalunya, Dr. Serra, i de l’arquitecte de Sanitat,
Sr. Florença, no hi ha res ja que pugui fer pensar en el seu acabament. L’escassetat de
tot tipus de materials degut a les necessitats per l’allargament de la guerra van paralitzar
completament el projecte.

Berga no tindria Hospital Comarcal fins quaranta-dos anys després.26

SANATORI ANTITUBERCULÓS

A principis de maig de l’any 1937, la Generalitat de Catalunya tenia en projecte la
construcció d’un sanatori antituberculós. La voluntat per part del Departament de Sanitat
era que aquest sanatori fos ubicat al Berguedà, concretament a la muntanya de Queralt,
a la part oest del massís en el lloc conegut com el Pla de la Rateta. Aquest pla, com hem
dit, està situat a la part de ponent de la muntanya, prop de la capella de Sant Joan,
distant del Santuari de la Verge de Queralt uns sis cents metres. Aquest lloc, encara no
fa gaires anys, era molt visitat pel poble de Berga, espai amb molta tranquil·litat, amb
zones solejades i obagues, ideal per a fer arrossades i costellades, cosa que en altres
temps era apreciada moltíssim pels ciutadans de Berga. Per això, la filtració de la notícia
va crear un cert malestar i angúnia entre la població de Berga, ja que en un lloc tan visitat
com el Santuari de Queralt –tot i que, en aquell temps, l’església ja havia sofert els
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desperfectes de la Revolució: els altars havien estat cremats i l’església havia estat
tancada-, pensaren que es podia convertir en un focus d’infecció de la tan temuda, en
aquell temps, tuberculosi pulmonar.

Per això, el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, pel maig de l’any
1937, envià a l’Ajuntament de Berga un escrit anunciant el projecte de construir el
sanatori a la zona de Berga i concretament a la muntanya de Queralt, molt a prop del
Santuari.

L’acta del dia 17 de maig de 1937, foli 210, al tractar aquest tema diu: Tot seguit s’exposa

que la Generalitat té en projecte construir un sanatori per a tuberculosos en el lloc conegut

com Pla de la Rateta, situat a la banda de ponent de la muntanya de Queralt. La Generalitat,

però, es troba que, abans de fer cap treball i cap despesa, voldria tenir la seguretat que el

poble de Berga no hi posarà cap obstacle. Tenint en compte tot això, si que així podria

aportar beneficis a Berga i cap perjudici, però si es fa en les adequades i obligatòries

condicions, el Consell Municipal acorda posar-ho en coneixement de les sindicals i partits

polítics per a que informin i donin la seva opinió sobre el particular.27

Com veiem, la Generalitat volia tenir la seguretat que el poble de Berga hi estava d’acord,
ja que els rumors de la por al contagi per part de la població de Berga havien arribat al
Departament de Sanitat.

Els escrits enviats als partits i a les sindicals que integraven el Front Popular foren
contestats de forma conjunta. L’acta de l’Ajuntament del dia 9 d’agost de 1937, foli 252,
diu: Es dona compte que tots els partits i sindicals que integren el Front Popular, o sigui

ERC, UDR, PSUC, UGT, CNT, Joventuts Llibertàries, de Berga ha mostrat la conformitat

que la Generalitat construeixi un sanatori per a tuberculosos en el lloc conegut pel Pla de

la Rateta, situat a la banda de ponent de la muntanya de Queralt. Amb tal motiu s’acorda

comunicar-ho a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat perquè aquesta sàpiga que

Berga no hi posa cap obstacle a aqueixa obra altament humanitària.28

Dels altres escrits enviats a partits que no formaven part del Front Popular solament
coneixem la contestació que va enviar a l’Ajuntament l’Ateneu Catalanista Republicà el
dia 1 d’agost de 1937; resumint diu que l’Ateneu Catalanista Republicà de Berga es
manifesta que si aquesta construcció del sanatori per a tuberculosos a la part de ponent
de la muntanya de Queralt no ha de perjudicar en res i en cap manera els interessos dels
ciutadans, principalment no descuidant totes les condicions higièniques en el seu grau
màxim –cosa molt preocupant- i vetllant també de manera seriosa que l’estètica de la
nostra muntanya no vagi pas a menys, no troben cap motiu perquè la construcció del
sanatori no pugui tirar endavant.
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És de bon veure que en aquest últim escrit, a més de preocupar-se que no afecti a la
ciutadania, vetllin perquè l’estètica del paisatge no quedi malmesa.

El projecte, però, havia de quedar avortat, ja que a partir d’aquí no trobem cap més tipus
de documentació que doni constància de la seva continuïtat.29

BROTS INFECCIOSOS – VACUNACIONS

Les vacunacions constitueixen un dels temes més importants amb que es va enfrontar el
Centre Sanitari Comarcal, tant a nivell preventiu, com obligats pel fet de sortir brots
infecciosos que calia eradicar.

Els primers mesos de la guerra no tenim constància de cap pla de vacunació, tret de la
feta als milicians berguedans, decretada el 12 de setembre de 1936.

Creiem que aquestes Milícies Alpinistes foren vacunades per evitar la febre tifoide, però
el decret no especifica de què varen ser vacunades. L’Ajuntament també adquireix
sèrum antitetànic Ibys, creiem que per a les mateixes milícies.30

A mesura que la guerra s’allargava i es feia més cruenta, la mala alimentació de la
població, la poca higiene i l’arribada constant de nous refugiats féu que sortissin alguns
brots de malalties amb el consegüent perill de poder-se convertir en epidèmies. El 23 de
gener de l’any 1937 hi ha un brot de xarampió; els infants malalts són traslladats a
l’Hospital de Berga i són atesos pel metge Dr. Joan Sala Lladó.31

El dimarts, dia 3 d’agost de 1937, el Centre Sanitari Comarcal de Berga (Generalitat de
Catalunya) dirigeix un escrit al president del Consell Municipal de Berga preguntant
sobre les existències de vacuna antivariòlica... Esperem que per part vostra posareu el

màxim d’interès en propagar la seva aplicació.32

El 30 de juliol de l’any 1938, a conseqüència d’un brot de febre tifoide, es vol procedir a
la vacunació, per via hipodèrmica, a totes les nenes que integren la colònia de Berga.
Aquesta mesura, però, va provocar una certa repulsió familiar. L’escrit dirigit pel metge
que atenia les nenes al president del Consell Municipal s’expressa així: Hem observat

que algunes famílies estan preocupades per aquesta vacunació, per això li demano que,

d’acord amb el metge municipal, em digui que haig de fer amb les esmentades nenes.

He de dir, que aquestes injeccions es donen en tres sessions amb intervals de set dies.33
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La contestació de l’Ajuntament no es feu esperar; el dia 15 d’agost l’Ajuntament decreta
que tots han de vacunar-se contra el tifus: ... cal que sàpiga tothom que és una disposició

obligatòria i, contra els qui la burlin, seran preses les sancions pròpies del cas.34

A la mateixa colònia de nenes de Berga, situada al Pla de l’Alemany, hi torna haver un
brot de malaltia que, en aquest cas, és de tos ferina. El metge que portava les nenes
malaltes, Dr. Joan Sala i Lladó, recomana la separació de totes les que hagin contret la
malaltia mentre hom vegi que duri el perill d’infecció.35

L’entrada de disset noves nenes a la colònia, fa que passin la revisió mèdica habitual;
una d’elles és retornada a la família fins que tingui guarit un mal que té a la cara; la
revisió la va fer el Dr. Comellas i Casals.36

El 25 de novembre de l’any 1938 hi ha un brot de diftèria; l’actuació ràpida administrant
sèrum antidiftèric als malalts va avortar la seva propagació. L’Ajuntament en algun cas
es féu càrrec de l’abonament del sèrum antidiftèric al tractar-se d’alguna família sense
recursos econòmics.37

La casa de Pujol i Thomas (Cal Corneta) havia estat utilitzada per portar-hi malalts de
febre tifoide, per això el dia 27 de novembre de 1938 s’ordena que ha de passar per un
procés de desinfecció.38

El mateix mes de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Berga, les autoritats
sanitàries del moment demanen un informe mèdic sobre el malalts de tifus ingressats a
l’Hospital de Sant Bernabé de Berga.39

RACIONAMENT, CERTIFICATS I RECEPTES MÈDIQUES PER A ADQUIRIR ALIMENTS

A partir de l’any 1937 l’escassetat d’aliments fa que s’entri de ple al racionament de
productes considerats de primera necessitat. A mesura que la guerra es va endurint i
allargant, aquesta mancança alimentària es fa cada cop més evident i, com a resultat,
neix un veritable perill perquè pot afectar la salut de la població.

L’any 1938 és quan es reparteixen més carnets de racionament. L’onze de gener es
firma el decret perquè hom pugui recollir-los. El nombre de carnets expedits és de 1.228,
que sembla ser un nombre suficient per cobrir una població no massa nombrosa –en
aquells moments- que configurava la ciutat de Berga. En el mateix decret s’especifica la
forma com es farà el repartiment, recalcant algun punt que es considera prioritari com el
que reproduïm a continuació:
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Per a ésser entregat el carnet de racionament serà requisit essencial:

portar l’últim rebut del lloguer del pis.

Si hi ha, però, algú que no pugui pagar, cal que aquest justifiqui la

impossibilitat davant les Oficines de l’Administració de la Propietat Urba-

na, aqueixa, de trobar just el motiu al·legat, li estendrà una autorització de

caràcter transitori per a que li puguin ésser, interinament, estès el carnet

de racionament.

La qual advertència és feta pública per a general coneixement i estricte

compliment.40

Els productes alimentaris més corrents que entren dintre el pla de racionament són
quasi sempre, gra, mongetes, cigrons, sucre, bacallà, oli, patates, llenties i farina de blat
de moro.

Altres aliments sofreixen un racionament molt més rigorós. A títol d’exemple veiem que
un decret de l’Alcaldia del 29 d’abril de l’any 1938 s’expressa amb els termes següents:
Faig saber que, durant tot el dia d’avui i demà, es farà un racionament d’un ou per

individu i des del carnet 1 al 739 i del carnet 962 al 1.228 inclusius, en els establiments...41

Però, on es nota més aquesta escassetat d’aliments és en la restricció de receptes
mèdiques per a subministrar certs productes a la població malalta.

El 17 d’agost de 1937 s’envia un escrit dirigit als metges de la ciutat i a la llevadora
municipal perquè estenguin solament receptes per poder obtenir llet condensada sempre
i quan es tracti d’infants de menys de dos anys. En cap cas hom podrà saltar-se aquesta
norma. La falta de llet va promoure un decret de l’Alcaldia amb data de 2 de novembre de
1937 dirigit a tots els cafès i bars de la ciutat en els termes següents: com sigui que la llet

va molt escasa i la que hi ha és necessaria per a la alimentació dels infants de la ciutat

i dels refugiats de guerra... aquest Ajuntament ha acordat fer-vos avinent us abstingueu

de servir llet amb cafè en el vostre establiment... en cas de no fer-ho seriau penyorat

severament.42

El 17 de gener de 1938 si es presenta la recepta del metge es podrà adquirir ous per a
tots els malalts. En aquest cas la ració serà de mitja dotzena per malalt.
El 9 de juliol de 1938 el Consell Municipal de Proveïment decreta: Que per tot el dia

d’avui i dilluns podran tots els malalts proveir-se d’ous mitjançant un certificat del metge

als establiments... La ració serà de tres ous per certificat. Com veiem el nombre d’ous ha
estat reduït a la meitat.43

El 15 d’agost de l’any 1938 es torna a decretar el subministre de pots de llet condensa-
da, però solament per a infants de menys de dos anys.44
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Aquesta falta d’aliments va fer que es dictessin diferents decrets per a controlar
l’acaparament dels productes de més extrema necessitat. Com a exemple de mostra
podem veure aquest decret amb data del 14 de maig de l’any 1938: Els que estiguin en

possessió de subsistències de beure, menjar o sabó que presentin una relació jurada

d’aquestes subsistències en llur poder.

El 18 de juliol de 1938 s’ordena que tots els productors de patates han de declarar llur
producció. L’incompliment d’aquests decrets era sancionat rigorosament.45

La situació a nivell general era greu. L’Ajuntament, el 7 de juny de 1938 acusa rebut de
l’escrit enviat pel Delegat de l’Estat de Proveïments de la VII Vegueria (Manresa) en que
es demanava una declaració jurada dels Hospitals i Establiments d’Assistència Socials
radicats en el terme municipal de Berga i que es doni el nombre d’acollits en cadascun
d’ells pels efectes d’un normal i just racionament. La contestació és en termes molt
dramàtics. exposant que a l’Hospital són assistides noranta persones diàries i a
l’Assistència Social poden fixar-se en unes sis-centes. Es fa constar que per als quals no

es té ració alimentària.

El final de la carta revela, per ella mateixa, l’estat de la situació; diu així: crec que us

fareu càrrec del cas i veureu la noblesa i bona finalitat que ha mogut i ha tingut l’Ajuntament

de Berga en atendre i no deixar mai desateses aqueixes humanes i justes funcions

d’Assistència Social com són no llançar ni deixar els vellets abandonats; fer entrar a

càrrec de l’Ajuntament un mos de pa a cases i gent desvalguda que no pot valdre’s per

les pròpies forces; assistir i donar menjar a gent transeünt i menesterosa que es troba

de pas per Berga i, finalment, emparar i cuidar dels fills d’aquests herois que, amb perill

de la pròpia vida i abandonant tota la comoditat i escalf familiar, estan defensant al

Front la vostra i nostra causa.46

REFUGIATS. ASSISTÈNCIA SOCIAL

A mesura que la guerra seguia el seu curs, anava arribant de forma continuada gran
nombre de refugiats a la ciutat de Berga. També altres poblacions de la comarca han de
fer front als problemes que aquest flux de gent provoquen en unes comunitats on la falta
d’aliments i les deficiències sanitàries ja es fan evidents. Pensem que cinc mesos després
del començament de la guerra, la comarca de Berga acull ja 1.500 refugiats.47

En quan a la ciutat, per tal de poder donar allotjament als refugiats que hi fan cap, veiem
en un llistat de cases incautades pel Consistori i situades en diferents carrers de Berga
que, com quasi totes, són utilitzades per aquesta fi.48
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Un any després –els últims mesos de 1937- l’Ajuntament de Berga ha de prendre mesures
serioses pel fet que aquesta arribada massiva de refugiats, que hom ha d’atendre tant
en l’aspecte alimentari com en el sanitari, fan desnivellar de forma clara el pressupost
municipal. Podem veure que el pressupost de l’any 1936 puja 391.000 ptes., i en canvi
el 4 d’abril de 1938 es dóna la xifra de despeses que assoleix la quantitat de 1.096.581,91
ptes. Per això, ja el 13 d’octubre de l’any 1937, l’Ajuntament decreta que totes les
receptes a refugiats i tots els afers de beneficència seran controlats rigorosament pel
Consistori.49

El 29 de novembre de 1937 s’envia un escrit conjunt firmat pels alcaldes de les poblacions
de Berga, Gironella, Puig-reig i la Pobla de Lillet en termes molt dramàtics. Exposen que
el nombre d’habitants dels seus municipis ha crescut de manera alarmant (Berga uns
8.000 habitants), explicant que al ser poblacions eminentment industrials i amb poca
pagesia, es produeix un greu desequilibri entre la població productora d’aliments bàsics
agrícoles i la consumidora, de tal manera que per cada persona que es dedica a
l’agricultura, n’hi ha 75 que fan altres activitats, la qual cosa fa que aquests municipis
...es troben despullats de queviures de tota classe, les seves tendes són buides i les

seves llars, per norma general (principalment les obreres) estan eixutes i exhaurides

totalment. Que aquesta exposició no és hiperbòlica ni exagerada, un fet ho demostrarà:

oficialment, durant el termini de tres mesos, no s’ha rebut res més que cinc o sis dies de

farina. Naturalment que s’ha rebut quelcom més: s’ha rebut, però, havent d’actuar

individualment i, dit sigui de pas, clandestinament i al marge de la llei; altrament tots els

nostres 23.000 habitants dels esmentats municipis haurien mort ja de fam.

Seguidament exposen 4 punts, dient que de no ser acceptats presentaran la dimissió els
consells municipals de les poblacions referides; un dels punts, el C diu: que la provisió

afecti, no tan solament, la població civil sinó els refugiats. Exposen, a més, que la causa
que es trobin així és conseqüència de la inutilitat, passivitat i ineficàcia dels organismes
encarregats dels proveïments.50

L’onze de febrer de 1938 es parla de poder substituir tots els refugiats que hi ha a la
ciutat de Berga per refugiats bascos, ja que aquests últims tenen un servei perfecte de
repartiment de provisions, pagant-se completament la seva manutenció i cuidant-se
també de tot el que pertoca a la sanitat.

El nombre de refugiats bascos el dia setze del mateix mes és de 185 persones que són
relativament ben alimentats ja que els queviures més necessaris com puré, arròs,
mongetes i cigrons toquen a uns 50 grams per persona i dia, més un cub diari per fer
caldo per a dues persones. En quant a sucre, malta, oli i sal, els grams per persona
oscil·len de deu a trenta-tres.
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L’Euzkadiko Jaurlaritza (Govern d’Euskadi) és el que envia els proveïments, notificant
prèviament a l’Ajuntament de Berga perquè prengui nota de la forma en que hom ha de
fer el racionament.51

És molt possible que aquesta semi abundància d’aliments que arribaven pels refugiats
bascos, comparada amb l’estretor de queviures que l’Ajuntament podia racionar, mogués
als consellers a prendre una decisió extrema.

El 17 de febrer de 1938 l’Ajuntament es manifesta en el sentit que veu impossible poder
resoldre el problema dels refugiats tant pel que fa al subministrament d’aliments com si
surt qualsevol problema sanitari. La crisi fa que es nomeni una comissió amb
representants d’E.R.C., de la C.N.T., del P.S.U.C. i U. de R., perquè exposin la situació
davant del conseller de Governació i presentin la dimissió amb caràcter irrevocable de
tot l’Ajuntament, sinó són atesos els extrems següents:

A. Que demà siguin entregades com a mínim sis T.M. de subsistències

transportades amb dues camionetes.

B. Que hi hagi la promesa formal que dintre poc serà racionada la població

de refugiats.

C. Que es doni la màxima urgència al racionament de la població civil ja

que a poblacions industrials de la categoria de Berga hi ha veritable fam.

D. Que fan constar, que tal determinació la prenen malgrat la seva voluntat

de sacrifici i abnegació, i la de morir si cal pel triomf de la causa popular.52

Aquesta moguda va donar un bon resultat.

El 24 de febrer, els consellers de l’Ajuntament de Berga poden continuar exercint les
seves funcions ja que el problema es pot considerar solucionat. El departament
corresponent de la Generalitat dóna via lliure per poder recollir els proveïments necessaris,
tant pels refugiats, com per la població de la ciutat.

La Generalitat ha donat aquest pas per poder subministrar aliments i atendre els refugiats
i a la població tal com demanaven els consellers, però el departament corresponent
escriu a l’Ajuntament dient que ha d’admetre tots els refugiats que enviï la Generalitat.53

Tot i que aquestes mesures, com hem vist, van resultar efectives, quatre mesos més tard
el responsable de l’Assistència Social de Berga es queixa dient que el fet d’haver d’atendre
més de sis-centes persones amb càrrec a l’Ajuntament fa que el pressupost es dispari,
pujant dues vegades més. Perquè es vegi l’augment de refugiats d’un any per l’altre,
reproduïm el “Resum d’estades” del juny de l’any 1937 al juny de l’any 1938:
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Municipi de Berga      Comarca del Berguedà      Vegueria de Manresa

MES DE JUNY

Resum de les estades ocasionades pels refugiats hospitalitzats i acollits a Berga.

Assistits durant tot el mes de juny

Homes Dones Total
Adults     29 126 155
Infants 3 37 74

Total assistits ............................................. 229
Estades .................................................. 6.870

                                        Berga 1 de juliol de 1937

Municipi de Berga     Comarca del Berguedà     Vegueria de Manresa

MES DE JUNY

Resum de les estades ocasionades pels refugiats hospitalitzats i acollits a Berga.

Assistits durant tot el mes de juny

Homes Dones Total
Adults      79    220 299
Infants    103   119  222

Total assistits .............................................. 521
Estades .................................................. 15.630

Berga 4 de juliol del 193854

El 22 de gener de l’any 1939, en plena retirada de les forces republicanes, el cap de
Sanitat de Campanya del XI Cos de l’Exèrcit demana poder requisar legalment un edifici
per a instal·lar-hi un hospital; hom ha de buscar igualment allotjament per a quatre
infermeres per fer serveis de clínica militar com també pel cap de Sanitat de l’Exèrcit i la
seva família. No hi va haver temps per a instal·lar res; onze dies després les forces,
anomenades Nacionals, ocupaven la ciutat –dos de febrer de 1939- portant els seus
propis serveis sanitaris.55
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SALUBRITAT DE LES AIGÜES I NOVES CAPTACIONS

La potabilitat i l’absència de contaminació bacteriana de les aigües utilitzades pel
subministrament de la població berguedana, es podia considerar ideal des de l’any
1923 en que s’havia fet la captació a la Font de Tagast, prop dels Rasos de Peguera. La
quantitat d’aforament era suficient, ja que el cens de població no patia variacions nota-
bles. Tot i que, com ja hem dit, aquesta aigua no presentava cap tipus de contaminació, les
anàlisis es feien amb regularitat. La guerra, però, va fer canviar de forma radical aquesta
població que es mantenia constant. L’arribada progressiva de refugiats va fer, però, que
aquest cabdal d’aigua del moment, no fos suficient per poder abastir tota la ciutat.

El 15 de juny de l’any 1936, la Generalitat fa una inspecció a la xarxa de subministrament
d’aigua a la ciutat de Berga, tant canonades com panys d’aigua. Per la mateixa data
l’Alcaldia vol fer un estudi a fons sobre portades d’aigua. A finals del mes d’agost del
mateix any, l’Ajuntament encarrega al Sr. August Boixader –mestre d’obres- perquè faci
un estudi esquemàtic dels llocs on creu que puguin captar-se aigües per ajuntar-les amb
les de Tagast i per fer ja els treballs de peonades que cregui necessaris.

El 26 d’agost de 1936 es fa una anàlisi de l’aigua recollida a les tarteres de l’Estany.
L’anàlisi va ser feta pel Departament de Sanitat de la Generalitat i el resultat va ser de
total potabilitat, però la captació no es va poder fer mai. Tot i que no tenim documentació,
creiem que devia ser la negativa del poble de Cercs –el lloc de l’Estany pertany al seu
terme municipal- ja que tots els pobles són molt cautelosos a mostrar-se magnànims en
la qüestió de captació d’aigües per part d’altres comunitats.56

L’intent de portar aigua a la ciutat va continuar. El 4 de febrer de 1938 l’Ajuntament
acorda que es miri de traslladar l’aigua de la Font Negra a la canonada de la de Tagast;
el dia 5 es fa una anàlisi de l’aigua de la Font Negra amb el següents resultats:

Nombre de germens en Agar 37º 15 colònies per c.c.
Títol coli-bacilar 0 B. coli en 25 c.c.
Títol estreptocòcic Negatiu en 10 c.c.
7 Febrer 1938. Potable57

Veient aquests resultats, l’Ajuntament de Berga envia a l’Ajuntament de La Valldan –La Font
Negra és en el seu terme municipal- el dia 18 de febrer de 1838 un escrit redactat en els termes
següents: He de posar-vos en coneixement que l’Ajuntament de Berga en sessió de 4 de febrer

del present any, va acordar notificar-vos, per a coneixement vostre i dels usuaris del vostre terme

municipal, que tenia en projecte utilitzar, d’una manera provisional, una part d’aigua del caudal

de la Font Negra per completar l’abastiment d’aigua de la població de Berga.
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Seguidament, exposen que la captació podrà fer-se en hores nocturnes quan l’aigua no
sigui utilitzada per cap altra mena de servitud: ...crec que veient el nostre bon fi i propòsit,

ens donareu les facilitats per tal de poder completar la manca d’aigua que, actualment,

falta a la nostra ciutat.

A finals de febrer de 1938, l’Ajuntament de La Valldan contestava la sol·licitud de
l’Ajuntament de Berga de la següent manera:

Vista la solicitud del Ayuntamiento de Berga, este Ayuntamiento de la

Valldan en sesión ha aprobado la siguiente acta:

Se concede al Ayuntamiento de Berga por el plazo improrrogable hasta el

31 de Agosto del corriente 1938 el caudal de agua de la Fuente Negra de

este término municipal de La Valldan con las siguientes condiciones:

1ª El Ayuntamiento de Berga podrá tomar el caudal de agua de la Fuente

Negra todos los días de la semana desde las once de la noche hasta las

tres de la madrugada y, además, los Domingos desde las ocho de la maña-

na hasta las cuatro de la tarde.

Segueixen set punts més, on s’especifica de manera minuciosa com s’ha de fer la
captació. El punt set recalca molt clarament que l’Ajuntament de Berga no adquireix cap
dret sobre el cabal d’aigua.58

El 12 d’agost de l’any 1938, 19 dies abans no acabi el permís de captació de l’aigua de
la Font Negra, surten diferents anomalies a la canonada de portada d’aigua, a més de
filtracions al dipòsit. L’anàlisi demostra la contaminació bacteriana. Es fa una crida a la
població avisant que tothom s’abstingui de beure aigua de la xarxa de subministrament
sense que, prèviament, s’hagi fet bullir. Tres dies després, es procedeix a la buidada dels
dipòsits d’aigua per poder fer una acurada desinfecció.

El dia 17 d’agost es torna al subministre de l’aigua de la Font de Tagast, avisant a la
població que pot tenir un petit regust ocasionat pel desinfectant.59

PROBLEMA DELS GOSSOS

Un dels problemes que afecten tant a l’època de pre-guerra, com durant tota la Guerra
Civil i la immediata postguerra, és la circulació de gossos. Aquest fet, i amb les
circumstàncies que molts d’aquests gossos no havien estat mai vacunats, feia que més
d’un gos foll es passegés pels carrers de la ciutat mossegant altres gossos. També veiem
que molts vianants són mossegats per gossos; d’aquests vianants, els infants, són els
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que reben més les envestides, sobretot quan es dirigeixen al col·legi, produint aquests
fets gran malestar entre la població.

La por a la hidrofòbia va fer que l’Ajuntament el 12 d’agost de 1937 dictés unes
ordenances molt estrictes en tres apartats.

A.Prohibició de circular gossos sense morrió, encara que hom presenti

certificat de vacunació.

B.Que tots els gossos han d’ésser forçosament vacunats.

C.Que tots els gossos que hagin estat mossegats per un de foll han d’ésser

inexcusablement sacrificats.

Es donen cinc dies de temps. Les mesures que han estat preses contra els infractors són
severíssimes.60

Totes aquestes mesures, però, no van pas ser obeïdes pels posseïdors de gossos, podent
citar a tall d’exemple algun d’aquests casos.

El 28 de febrer de l’any 1938 el nen Josep Badia Soler, alumne de les escoles de la
Generalitat de Berga, mentre es dirigia a classe va ser mossegat per un gos. Les primeres
cures varen ser fetes amb alcofoll. La recomanació és que hom miri que el gos no sigui
foll i que s’observi amb molta cura l’evolució de les ferides.61

El 23 de juny de 1938, el Consell Municipal de Berga es fa ressò d’un decret de la
Generalitat del dia 18 del mateix mes que consta de 4 articles on, en el primer, posa en
evidència la gravetat del problema, diu: ...resta terminantment prohibida la circulació de

gossos pels carrers, carreteres i camins del territori de Catalunya durant el termini de

tres mesos, encara que portin morrió.62

El 19 d’agost del mateix any 1938, hi torna haver una vacunació general de gossos a
l’escorxador municipal.63

Però els informes veterinaris continuen.

Informe veterinari sobre el gos de Cal Boix que va mossegar el fill de Lluís Barniol de Cal
Galta.

Un altre informe sobre el gos de Josep Canudes del Molí de la Bassa que havia mossegat
a una altra persona.
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Els dos informes assenyalen que cap dels gossos presenta símptomes de ràbia.64

Sembla ser que dintre la ciutat la qüestió havia quedat solventada, ja que aquests
últims casos que mostrem i d’altres ocorreguts pertanyien tots a les masies de les
rodalies de Berga.

Al finalitzar la guerra l’abril de l’any 1939, el problema subsistia.

El 22 del mes de maig de 1939, l’Excel·lentíssim Ajuntament de Berga ordena Bandos i

Pregones perquè els posseïdors de gossos procedeixin a la seva immediata vacunació.65

INFORMES VETERINARIS

L’Ajuntament de Berga, així com el Centre Sanitari Comarcal, demanen, durant tot el
període objecte del nostre treball, diferents informes veterinaris a fi de poder prendre les
precaucions necessàries per a protegir la població del contagi que podia representar
l’existència de bestiar malalt.

Ja el dia 14 de setembre de l’any 1936, el veterinari José Masforroll certifica que, amb
aquesta data, ha estat decomissat un cap de bestiar de llana afectat d’icterícia.66

Tenim informes dels anys 1936 i 1937 que donen una visió del problema, però és durant
l’any 1938 quan aquest s’aguditza de manera més notòria. Així trobem que el 13 de
febrer de 1938 és decomissat en diferents cases de pagès un bon nombre de caps de
bestiar boví per estar atacat de tuberculosi.67

El 15 d’abril de 1938 un dictamen exposa: Una de les primeres preocupacions que ha de

tenir un municipi és la higiene. Aquesta cal intensificar-la a mesura de les possibilitats

econòmiques i posar-hi, fins i tot, l’esforç que calgui. Tota l’exposició és refereix a les
deficiències de l’escorxador municipal, però posant cert èmfasi dient que són bruts,

extremadament bruts. Aquest informe va moure a fer obres de sanejament a l’escorxador
començant per la part posterior; la certificació és en data de 18 de juliol de 1938.68

Un esclat de febre aftosa es declara en el bestiar de La Nou del Berguedà el mes d’agost
de l’any 1938. Es fa un informe on es manifesta que ja ha estat declarada oficialment
zona de prevenció contra aquesta malaltia. Hom creu que podrà quedar isolada.

Un escrit del 20 de novembre de 1938 posa en coneixement del Centre Sanitari Comar-
cal el llistat de les pagesies que tenen bestiar amb tuberculosi per veure si ha de ser
decomissat.69
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El Centre Sanitari Comarcal, a través del Laboratorio Químico Bacteriológico, es cuida de
portar a terme de forma habitual les anàlisis de les mostres de llet. A mesura que
s’acosta el final de la guerra, la llet és qualificada de “llet dolenta”, ja que és d’un escàs
poder nutritiu. Totes les proves que s’analitzen presenten les mateixes deficiències:
mancances de grasses i absència de fècules.70

Tots els anys hi ha –degut a diferents denúncies fetes per veïns- inspeccions fetes per
l’inspector de Sanitat i per l’inspector Veterinari a diferents llocs de la ciutat, siguin
comunes que escampen males olors, corrals interiors de bestiar de llana o pisos amb
diferents deficiències sanitàries.

Amb l’entrada dels anomenats Nacionals –uns set mesos de l’acabament de la guerra-
la Inspecció Provincial i Veterinària de Barcelona, fent-se ressò de la circular número 44
de la Direcció General del Ministeri d’Agricultura, i amb caràcter de Decret, exposa nou
punts per poder combatre la pesta porcina de manera eficaç.71

Tal i com hem vist, el desenvolupament de la Sanitat a Berga durant un període tan
conflictiu amb guerra inclosa, va ser d’una duresa extrema; la falta de recursos no
solament va afectar els dos projectes més ambiciosos, com l’Hospital Comarcal o el
Sanatori Antituberculós, sinó que la marxa diària del procés sanitari es va veure molt
pertorbada tant per la falta de medicaments* com per la disminució constant de queviures
que hom havia de repartir –tal i com hem explicat- amb una incessant arribada de
refugiats. Però al final de la guerra, quan la població es va estabilitzar, els habitants de
Berga havien passat de 6.929 que tenien l’any 1936 a 6.430 l’agost de l’any 193972

quedant reduït el poblament que tenia la ciutat l’any 1930.73 Aquesta pèrdua de població
ja va començar l’any 1935 on les defuncions superen els naixements, continuant perdent
estadants fins l’any 1940. El quadre que segueix és significatiu:74

1935   1936 1937 1938 1939
N D N D N D N D N D

88 122 90 120 95 121 97 174 39 214

Naixements: N     Defuncions: D

Diferència entre naixements i defuncions a favor d’aquestes últimes

34 30                    26                   77              175
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A la pèrdua de 342 habitants en aquest transcurs demogràfic, hom ha d’afegir-hi els
morts al front de guerra,75 els desapareguts i els exiliats, una suma de baixes que s’apropa
a les 500 persones amb residència a la ciutat.

Per desgràcia, amb l’acabament de la Guerra Civil no van pas finalitzar els problemes
que en aquest moment tenia la nostra població –el mateix que passava a tot Catalunya–;
a més, la Segona Guerra Mundial, començada pocs mesos després, va aguditzar les
dificultats que ja hi havia en tots els àmbits, tant els aspectes sanitaris com els
d’alimentació i higiene, amb un redreçament extremadament laboriós i lent.

* Fins i tot les escoles es queixen de la falta del més elemental per curar petites ferides
que es feien els alumnes. Els falta tintura de iode, aigua timolada, aigua oxigenada,
alcohol, àrnica, cotó, gasses, etc. (ACBR. Correspondència Ajuntament. Carpetes gener
i octubre de 1938).
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Pla de la Rateta (muntanya de Queralt), lloc on es volia construïr un sanatori antituberculós.

Anys vint del segle passat. (Col·lecció Pere Barniol)
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ELS ENTREBANCS DE LA MUTUAL MÈDICA.

LA GUERRA CIVIL I LA DICTADURA

RAMIS i CORIS, Joaquim

RESUM: El Sindicat de Metges de Catalunya creà la Mutual Mèdica amb la finalitat

d’oferir protecció social als metges inscrits. Primers problemes amb Previsión Médica

Nacional. Dificultats quan la Guerra Civil. Problemes a la postguerra immediata.

Recuperació de la participació dels mutualistes en el govern de la Mutual. El patrimoni:

el Casal del Metge.

Paraules clau: Sindicat de Metges de Catalunya. Mutual Mèdica. Casal del Metge.

RESUMEN: Mutual Médica se creó a partir del Sindicato de Médicos de Catalunya con el

objetivo de ofrecer protección social a los médicos inscritos. Primeros problemas con

Previsión Médica Nacional. Dificultades en la Guerra Civil. Problemas en la posguerra

inmediata. Recuperación de la participación de los mutualistas en el gobierno de la

entidad. El patrimonio: El Casal del Metge.

Palabras clave: Sindicato de Médicos de Catalunya. Mutual Médica. Casal del Metge.

*

1. ANTECEDENTS

Al principi del segle XX, els metges, en cas de malaltia o incapacitat de treballar, no

tenien cap protecció social, ni tampoc en cas de mort prematura els familiars no podien

tenir cap ajut de la corporació mèdica.

Fruit o conseqüència d’aquestes constatacions sorgí la conveniència –o fins i tot

necessitat– d’unir-se i buscar solucions corporativament. Si bé l’obligació de col·legiar-

se s’instaurà a finals de segle XIX, hi havia una laxitud en el compliment d’aquesta

normativa, fins que l’any 1911 fou abolida la col·legiació  i no va ser fins 1917 que, per

decret, s’instaurà definitivament l’obligatorietat que per exercir la medicina era necessari

donar-se d’alta en el Col·legi provincial.

Les novetats científiques que anaven apareixent en aquell principi de segle propiciaren

la conveniència d’organitzar reunions o congressos per a posar a l’abast de tots els
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metges els nous descobriments i les tècniques diagnòstiques i terapèutiques que

s’anaven creant.

Així, l’any 1913, el metges Manuel Salvat Espasa i Enric Ribas i Ribas posaren en pràctica

la idea i organitzaren a Barcelona, el 1er. Congrés de Metges de Llengua Catalana, que

tingué continuïtat en el segon, també a Barcelona i el tercer, l’any 1919, a Tarragona.

2. FUNDACIÓ DE LA MUTUAL MÈDICA DEL SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA

Eren temps que aparegueren entitats sindicals en defensa de les diferents reivindicacions

obreres, que en l’àmbit social quedaren emmarcades entre dos grans grups d’ideologia

dispar: anarco-sindicalista, que s’agruparen en el Centre Nacional de Treballadors (CNT)

i la Unió General de Treballadors (UGT) d’ideologia socialista. La corporació mèdica

cregué convenient una sindicació apolítica per a defensar els seus propis interessos i en

el Tercer Congrés de Metges de Llengua Catalana de 1919 es constituí una comissió per

a organitzar el Sindicat de Metges de Catalunya. Pocs mesos després –el març de 1920–

va ser fundat i un dels primers objectius fou la creació d’una entitat de previsió social per

als seus afiliats que s’anomenà Mutual Mèdica del Sindicat de Metges de Catalunya1

La Mutual significà una millora de l’angoixosa situació i una esperança ben fonamentada

per aconseguir un ajut important per els metges amb problemes de dependència o de

les famílies, si hi havia una defunció prematura del metge. Pocs anys després, l’èxit i la

difusió de la Mutual fou coneguda en altres àrees de la geografia espanyola. Així l’any

1924, els col·legis de metges de Logroño, Sevilla, València i Balears demanaren informació

i ajuda per a propagar els principis mutualístics en els seus respectius àmbits geogràfics.

Un dels iniciadors del Sindicat i – per tant – de la Mutual Mèdica, Pere Mas i Oliver, havia

explicat a Palma de Mallorca els beneficis de la mutualització i pocs anys després la

inscripció a la Mutual dels metges del Col·legi de Balears, era pràcticament total.

Fins aquesta data la Mutual Mèdica del Sindicat de Metges de Catalunya, era l’única

entitat d’aquest tipus que s’havia creat a Espanya. A més de l’interès citat d’alguns

Col·legis de Metges de l’estat, a finals de la dècada dels anys vint, vingué personalment

per a conèixer el funcionament de la Mutual Mèdica, el metge murcià José Pérez Mateos,

que va iniciar al Col·legi de Múrcia una entitat similar, però, que molt prematurament

tingueren interès en traslladar-la  a Madrid i es creà una entitat que prengué el nom de

Previsión Médica Nacional.
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3. PRIMERS PROBLEMES AMB PREVISIÓN MÉDICA NACIONAL

Consta en el llibre d’Actes de la Mutual Mèdica2  - en la descripció de la reunió de la Junta

de Govern del mes de febrer de 1930 - que assabentats d’una reunió que s’havia de

celebrar a Madrid per estudiar el projecte de la nova entitat i, que hi havia la intenció de

fer-la extensiva a tots els col·legis provincials, el president d’aleshores, el gironí Francesc

Coll Turbau, s’hi traslladà per a defensar els drets adquirits pels socis de la Mutual i en

l’acta de deu dies més tard3  explica la seva intervenció.

Foren moments difícils ja que l’esperit centralista del govern espanyol tendia a instaurar

una única mutualitat per a tota Espanya, prohibir la creació de noves entitats de protecció

social i, al crear – per primera vegada – un  certificat oficial igual per a tots els metges

d’Espanya, decidiren  que els ingressos que generaven aquests certificats serien destinats

a mantenir la nova entitat Previsión Médica Nacional. El Sindicat de Metges de Catalunya,

intervingué oficialment com a tal, recolzant els arguments i les propostes d’esmenes que

havia fet el president Coll Turbau per a la defensa dels drets de la Mutual Mèdica i

s’aconseguí modificar els nous estatuts del Consejo General, a fi que es fes respectar

els drets adquirits pels socis de la Mutual i que els diners dels certificats mèdics fossin

repartits entre Mutual Mèdica - en les províncies que estava instaurada - i la Previsión

Médica Nacional en les altres províncies4 .

Aquest fou el segon entrebanc que els responsables de la Mutual – i també els del

Sindicat de Metges de Catalunya – hagueren de fer front durant uns llargs mesos. I dic el

segon entrebanc, perquè el primer fou la clausura governativa, l’any 1923, amb la

instauració de la dictadura del General Primo de Rivera, que suspengué totes les activitats

de les institucions que foren considerades catalanistes. Sortosament als pocs dies

d’aquesta suspensió, el Consell d’Administració de la Mutual i el seu president

d’aleshores, Higini Sicart, aconseguiren convèncer al Governador Civil de la necessitat

d’aixecar la suspensió, pels contratemps que ocasionava als mutualistes que no podien

cobrar les indemnitzacions a que tenien dret.

4. GUERRA CIVIL. 1936-1939

No és el moment d’explicar el desenvolupament de la Mutual Mèdica, però el que es pot

constatar que en molts pocs anys, la inscripció dels metges de Catalunya fou gairebé total.

Passem, doncs per alt l’organització i els diferents problemes que es desenvoluparen fins

arribar a la Guerra Civil, que s’inicià al Protectorat del Marroc – aleshores sota la jurisdicció del

govern d’Espanya - el 18 de juliol de 1936 i s’estengué a tot l’estat a partir del dia següent 19

de juliol. I aquest fou el tercer entrebanc, i molt més important, que els dos primers.
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Des de feia dos anys era president de la Mutual, Tomàs Nart, metge de Bellcaire d’Urgell.

A ell li tocà la responsabilitat i el mèrit de presidir-la durant els anys difícils de la guerra,

plens de dificultats que ell i el Consell d’Administració saberen superar amb paciència,

tenacitat i un gran sentit de responsabilitat.

S’hagueren de liquidar subsidis superiors als dipòsits; no s’aconseguí cobrar més de 45

% dels rebuts, havien mort metges, altres havien desaparegut, militaritzats o exiliats; no

es podien vendre els valors i el que es cobrava per cupons de les inversions no arribava

ni a un terç del que s’havia de pagar als beneficiaris. Per complicar, encara més la gestió,

el Casal del Metge – seu de la Mutual – fou ocupat per unes milícies incontrolades que,

malgrat els intents de les forces de l’ordre, costà molts mesos que l’abandonessin.

Malgrat aquests greus problemes, s’aconseguí reeixir en els pagaments: en lloc de fer

l’abonament total del subsidi als hereus dels morts, se’ls abonava en forma de pensió

mensual, a més d’altres reduccions en el pagament dels invàlids. D’aquesta manera

s’aconseguí mantenir certa liquidesa econòmica i una vegada finalitzada la guerra, amb

el consegüent canvi de moneda, els invàlids o els familiars dels morts pogueren conti-

nuar rebent els subsidis en la moneda que regia en el bàndol dels guanyadors.5  Els

equilibris que el Consell d’Administració hagué de fer, foren innombrables, però no

consta en els llibres de la Mutual que es quedés ningú sense cobrar el que tenia

compromès6 .

Durant tots els anys de la guerra no fou possible la vida democràtica de la Mutual; no és

pogué continuar el tràmit normal de reunir assemblees, ni d’elegir o ratificar els membres

del Consell d’Administració.

5. POSTGUERRA

El mes de gener de 1939, amb l’entrada a Barcelona de l’exèrcit revoltat i la instauració

del nou règim dictatorial, s’inicia un llarg període de manca de llibertats democràtiques,

i un dirigisme polític que arribava a totes les entitats cíviques. Pocs mesos després fou

suprimit el Sindicat de Metges de Catalunya i, amb aquesta supressió, quedaven suspeses

les activitats de totes les entitats que s’havien creat al seu entorn. I aquí vingué el quart

entrebanc - segurament el més important- i el que dificultà més l’activitat i el

desenvolupament de la Mutual Mèdica del Sindicat de Metges de Catalunya, que per

ordre governativa s’anomenà primer Mutual Médica i, uns mesos més endavant, després

d’una visita a Mallorca del president de la Comissió Gestora del Col·legi de Metges de

Barcelona, Vicenç Carulla, prengué el nom de Mutual Médica de Cataluña y Baleares.
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Pel que sembla el mot sol de Catalunya no fou admès; en canvi posant juntament dues

zones geogràfiques que pertanyien a Espanya s’admeté. Sense adonar-se’n, els censors

de l’època ampliaren l’àmbit geogràfic – i també lingüístic – de l’entitat.

La Mutual quedà sota la tutela de la Comissió Gestora del Col·legi de Metges de Barce-

lona, i fou regida por una Junta Assessora, nomenada por la mateixa Comissió Gestora

del Col·legi, i formada pel delegat d’aquesta, Alfred Rocha i membres de l’antic Consell

que havia presidit Tomàs Nart, oblidant que molts dels mutualistes – els de Girona,

Tarragona, Lleida i Mallorca – no hi estaven representats, ja que estava formada per

metges del Col·legi de Barcelona. Fou una Junta amb molt poc poder executiu, ja que

estava completament supeditada a les decisions de la Comissió Gestora del Col·legi de

Metges de Barcelona i aquesta fou nomenada directament pel Governador Civil de la

província de Barcelona; fins i tot qualsevol moviment bancari havia de ser controlat pel

responsable de tresoreria de la Comissió Gestora del Col·legi de Metges de Barcelona7 .

Malgrat aquestes consideracions – i tenint en compte la forta repressió d’aquells mesos

– s’ha de considerar agosarada i valenta la decisió d’Alfred Rocha de mantenir tots els

membres en els seus càrrecs i que continuessin la seva gestió, malgrat els hi fos retirada

la signatura.

Al marge dels canvis referits en l’administració de la Mutual Mèdica, els aires

centralitzadors d’aquella postguerra donaven suport a la idea que la Previsión Sanitaria

Nacional  - el nou nom  que prengué l’antiga Previsión Médica Nacional - absorbiria la

nostra entitat8 .

Durant un any no hi hagueren grans canvis i la Mutual Mèdica continuà recuperant – molt

paulatinament, però – una certa liquidesa dels seus dipòsits financers i pogué abonar

els subsidis sense haver-se d’endeutar més.

Pocs mesos després fou nomenat governativament un nou president del Col·legi de

Metges de Barcelona i també un nou delegat a la Mutual Mèdica, Ramon Taxonera, en

substitució d’Alfred Rocha9 . Malgrat aquests canvis la subordinació de la Mutual i dels

seus responsables a les decisions governatives eren absolutes i el marge de les activitats

estaven completament intervingudes pels representants polítics del règim.

La percepció que continuava la possibilitat d’absorció – i per tant la desaparició de la

nostra entitat -  motivà nombroses trobades, consultes jurídiques, i diversos viatges a

Madrid, fins que molt més endavant quedà ben definida la personalitat jurídica de la

Mutual i es descartà la fusió amb Previsión Sanitaria Nacional.  En un dels darrers

viatges, el delegat d’aleshores, Ramon Taxonera, acompanyat del president del Col·legi

de Metges de Barcelona, Lorenzo García Tornel, i del seu vicepresident, viatjaren a Ma-
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drid i obtingueren – després de difícils entrevistes - el reconeixement de la personalitat

jurídica de la Mutual, l’abandonament de la idea d’una absorció  i el dret a participar en

els ingressos que generaven els certificats mèdics. Un dels arguments que defensaren

fou que una absorció perjudicaria als membres de la Mutual, que també ho fossin a

Previsión. La fusió els faria perdre els drets adquirits a la Mutual.

Aquest delegats, malgrat la seva afinitat amb el règim polític imperant en aquells anys

–dictatorial i repressor de qualsevol qüestió catalana– se’ls hi ha de reconèixer el mèrit

d’haver aconseguit salvar la nostra institució en moments molt difícils de mantenir una

actitud i opinió diferents de les que emergien del govern del País.

Però no totes les dificultats s’acabaren aquí. Quedava encara el patrimoni, el béns que

havien pertagut al Sindicat de Metges de Catalunya  i que jurídicament no tenien propietari,

pel fet que el propietari jurídic havia estat suprimit.

6. REINICI DE PARTICIPACIÓ DELS MUTUALISTES EN EL GOVERN DE LA MUTUAL

Més d’un any i mig més endavant – 5 de novembre de 1940 – per ordre governativa es

constituí la Comisión Liquidadora del Sindicat de Metges de Catalunya, de tots els seus

béns patrimonials i de tenir cura de les entitats que s’haguessin creat al seu entorn.10

L’ordre era taxativa: havia d’estar formada per un representant de cadascun dels Col·legis

de Metges de Balears, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, un representant del Conse-

jo General de Médicos i un altre de la Previsión Médica Nacional.

Aquesta Comisión Liquidadora tardà 15 anys a finalitzar els seus treballs, i durant aquest

llarg període s’instaurà una relativa normalitat en el si de la Mutual. Dos anys després de

l’inici del seu treball -l’any 1942 – s’havia creat una nova Llei de Mutualitats, amb l’obligació

d’elegir els seus responsables, i fins quatre anys més tard - el mes de novembre de 1946

- no es convocà, per primera vegada des del final de la Guerra Civil, una reunió general

d’associats de Barcelona-ciutat per a elegir els seus delegats per a constituir una

delegació per a celebrar una Assemblea General11 . Aquest  fet té una importància cabdal

en el futur desenvolupament de la Mutual, ja que per primera vegada després de la

Guerra Civil, els mutualistes pogueren exercir el dret de vot, que des de 1935 – any de la

darrera elecció – no havia estat permès per l’intervencionisme total del govern dictato-

rial sobre qualsevol entitat civil.

Havien passat set anys des de la fi de la guerra i, aprofitant aquesta petita escletxa

oberta per la nova Llei de Mutualitats, un grup nombrós de mutualistes es mobilitzaren

per aconseguir introduir-se com a delegats a l’Assemblea i aconseguiren 37 delegats per
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Barcelona-ciutat sobre 110 totals. No fou una majoria absoluta, però obligà a la Junta

Assessora oferir-los-hi cinc llocs en el Consell d’Administració: quatre vocals i el càrrec

de comptador que ocupà Alfons Gregorich i Servat, el dinamitzador d’aquest grup. Els

noms d’Alfons Gregorich i Servat, Miquel Fornells i Casals, Agustí Amell i Sans, Lluís Vergé

i Musella i Ramon Montagut i Cuadrad, entre d’altres, no es poden oblidar ja que foren

els veritables redreçadors de la vida de la Mutual.

Pocs dies després es formà el primer Consell d’Administració, i cinc dels seus components

foren del grup que, encapçalats per Alfons Gregorich, foren elegits pels mutualistes12 .

Aquests cinc nous membres i els que procedien d’anteriors consells, aviat els uní l’interès

comú, i la rigorositat del treball dels més joves, amb la seva empenta i les noves idees

que portaren, permeté que accedissin a càrrecs de més responsabilitat, fins que anys a

venir hi hagué el relleu total de la Comissió Executiva i de la  totalitat dels càrrecs del

Consell d’Administració.

L’aparent normalització de la vida de la Mutual, permeté augmentar el nombre

d’inscripcions, la quantia de les assegurances de vida i d’invalidesa, la bona relació

entre els cinc Col·legis de Metges i també unes relacions correctes -però fredes - amb

l’antiga Previsión Médica Nacional, que ja havia canviat el nom pel de Previsión Sanitària

Nacional. De tant en tant es creaven problemes puntuals, com el fet d’emprar en alguna

ocasió la llengua catalana13  i altres puntualitzacions que no alteraren el curs ni les

activitats de la Mutual.

6. EL PATRIMONI: EL CASAL DEL METGE

El 15 de març de 1955, el president de la Mutual Mèdica, Ramon Taxonera, informà que

la Comisión Liquidadora del Sindicat de Metges de Catalunya havia pres l’acord de

proposar que el Casal del Metge passés a ser propietat de la Mutual Mèdica14 , però la

burocràcia administrativa no va ser fàcil pels responsables de tancar la liquidació, i es

faria molt llarga una explicació exhaustiva. Ni que sigui en poques dades no m’atreveixo

a anotar, les cartes, documents, viatges a Madrid, consultes al Consejo General de

Colegios Médicos de España, i a Previsión Sanitaria Nacional, el pas per diferents

Direccions Generals del Ministeri de Gobernación, etc....(recordem que aleshores no hi

havia Ministeri de Salut, hi havia solament una “Dirección General de Sanidad” que

estava dintre el Ministerio de Gobernación).

En resum, des de l’inici de la creació de la Comisión Liquidadora del Sindicat de Metges

de Catalunya fins el lliurament definitiu del Casal del Metge al seus propietaris – els

metges – passaren 19 anys, que és aviat dit....
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D’aquests 19 anys, els primers 15 foren per restituir la marxa de les entitats  que creà el

Sindicat, i els quatre restants esmerçats en restituir als metges el nostre Casal.

Les entitats que s’havien creat al voltant del Sindicat de Metges de Catalunya s’anaren

repartint, al llarg d’aquests anys, de manera que:

1 - La Cooperativa de Consum i la Caixa de Previsió foren adjudicades al

Col·legi de Metges (la Cooperativa encara continua, i la Caixa de Previsió

es transformà en la Secció Administrativa del Col·legi de Metges de Barce-

lona i posteriorment en una entitat bancària, actualment –crec- un Societat

Limitada de majoria propietat del Col·legi).

2 - La Mutual Mèdica fou regida independentment, a partir de 1946.

3 - La Secció de 30 primers dies de malaltia15  fou absorbida per la Mutual

Mèdica.

4 - El Casal del Metge fou l’últim que es retornà als seus propietaris, el

195816 .

Cal recordar que la inauguració oficial del Casal del Metge fou el 10 de desembre de

1932 pel president de la Generalitat, el M.H. Francesc Macià, malgrat que ja feia anys

que s’estava gestionant la idea de reunir en un sol casal totes les entitats mèdiques

d’aleshores. El Sindicat de Metges de Catalunya en fou l’entitat promotora que implicà

a les entitats mèdiques i, a la vegada, aconseguí que un nombre considerable de metges

aportessin cadascun 500 pessetes en obligacions nominals, per a cobrir el 1.200.000

pessetes necessàries que, juntament amb un crèdit hipotecari de 600.000 pessetes de

la Mutual Mèdica, foren suficients per a la seva construcció. Era clar que la propietat era

compartida entre els metges i la Mutual.....però les dificultats per al seu retorn tenien

més a veure amb altres qüestions que no tenien cap altra raó que condicionants socials

i polítics. Durant 19 anys els responsables de la Mutual demostraren paciència,

responsabilitat i, sobretot, tenir un alt sentit de la justícia pel que lluitaren des de 1939

fins a la devolució als veritables propietaris, l’any 1958, quan ja feia un any que havia

mort el president Ramon Taxonera, que havia lluitat amb molta energia per aconseguir-

ho. El nom de tots ells ha de quedar en la nostra memòria com a garantia de fidelitat a les

institucions, al país i a la corporació mèdica.

7. CLOENDA

La història de la Mutual Mèdica, no s’ha acabat. Ni tampoc el que s’ha explicat és tot el

que s’ha de saber d’aquesta nostra entitat. Tot el que s’ha fet ho ha estat perquè els
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seus diferents responsables l’han estimat, no han defugit problemes i els han encarat

amb rigor i mai s’ha pogut dir que cap dels seus responsables l’hagi desprestigiat.

Avui hem volgut parlar dels entrebancs que s’han anat presentant a la nostra Mutual,

principalment amb motiu de la Guerra Civil i en períodes de restricció de llibertats, tant

durant la primera dictadura dels anys 1923-1930, com entre els anys 1939 a 1975.

Entrebancs o problemes que s’anaren resolent gràcies a les diferents gestions dels

responsables de torn.

I em sap greu no poder explicar que avui dia, la Mutual Mèdica té una activitat que ningú

hagués somniat anys enrere. S’ha convertit en una entitat pionera que no solament és

coneguda i admirada a Catalunya i les Illes, sinó que s’ha expandit a fora del nostre

àmbit lingüístic, dintre de l’estat espanyol i té relacions amb entitats similars europees.

Tot això gràcies a que els responsables actuals hi han dedicat temps, imaginació i rigor,

com ho feren –dintre de les seves possibilitats, i en d’altres circumstàncies– antics

dirigents de l’entitat.

ANNEX

En l’acta 593, del dia 11 de març de 1958, s’hi llegeix una comunicació rebuda del

president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Escriu que seguint les instruccions

del Consejo General de Colegios Médicos de España, es complau traslladar el contingut

de l’escrit núm. 843 del 31 de gener de 1958, que en data de 31 de desembre de 1957

el Ministre de Governació ha escrit:

«Visto el expediente relativo a la disolución del Sindicat de Metges de Catalunya y adju-

dicación del immueble «Casal del Metge» a la Mutual Mèdica de Cataluña i Balears, y

resultando...», i continua amb una llarga llista de les diferents fases que ha passat fins

a la cessió del Casal del Metges a la Mutual Mèdica, que resumides són les següents:

1er. - Per ordre del 22 de març de 1939 es disposa que el Sindicat de Metges de Catalunya

i les seves filials passin a ser regides pel Col·legi de Metges de Barcelona.

2on. - Que l’11 de juliol de 1940 es declarà dissolt el Sindicat de Metges de Catalunya i

que la Comissió Liquidadora del Sindicat (integrada per representants del Consell Gene-

ral de Col·legis de Metges, dels col·legis de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Balears

i de Previsió Sanitària Nacional) exercís l’administració del Sindicat i les seves filials

(Mutual Mèdica, Cooperativa de Consum, Caixa de Previsió i Crèdit, Casal del Metge i el

grup dels 30 primers dies de malaltia) i, a la vegada que formulés una proposta d’incorporar

els serveis del Sindicat i les seves filials a una d’aquestes entitats.

3er. - El 22 de febrer de 1941 es constituí la Comissió Liquidadora del Sindicat i en les

sessions del 22 de febrer de 1941, del 13 de juny de 1944 i del 16 de gener de 1945
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s’acordà la modificació dels Estatuts de la Cooperativa de Consum, adaptada a la Llei de

Cooperació del 2 de gener de 1942 i nomenada la Junta Rectora, es demanà que la dita

Comissió s’inhibís de la seva administració.

4rt. - El 21 d’octubre de 1946 s’acordà l’adaptació del reglament de la Mutual Mèdica a

la Llei de Montepios y Mutualidades i una vegada nomenada la Junta Rectora, la dita

Comissió s’inhibís d’administrar la Mutual.

5è. - El 14 de juny de 1954, la Junta d’Obligacionistes del Casal del Metge, acordà la

creació d’un Patronat que tingués cura directament de la seva administració.

6è. - El 15 de març de 1955, la Comissió Liquidadora acordà manifestar al Consell

General del Col·legis de Metges d’haver finalitzat la tasca encomanada i que aquest

Consell demanés al Ministre de la Governació, l’autorització per a poder transmetre la

propietat immobiliària de l’edifici Casal del Metge a la Mutual Mèdica de Catalunya i

Balears, acord que es complimentà el 3 de maig de 1955.

7è. - El 23 d’abril de 1957, Previsión Sanitària Nacional manifesta que n’està assabentada

i que considera plausible que la propietat de l’edifici del Casal del Metge sigui cedida a

la Mutual Mèdica.

8è. - El 5 de novembre de 1957, el Consell General del Col·legis de Metges, lliura al

Ministeri de Governació l’expedient complet formalitzat per la Comissió Liquidadora, que

una vegada aprovat podrà autoritzar l’atorgament de l’escriptura de transmissió de

l’immoble.

9è. - El 12 de novembre de 1957, la Direcció General de Sanitat sol·licita informe de

l’Assessoria Jurídica del Ministeri de Governació.

10è. - El 26 de novembre de 1957, l’Assessoria Jurídica emet un informe amb algunes

esmenes que la Direcció General de Sanitat troba fàcilment solucionables, i el dia 10 de

desembre exposa el seu criteri en relació a aquestes i entén que es pot accedir a la

sol·licitud del Consell General dels Col·legis de Metges en el afer de l’atorgament

d’escriptura de transmissió que es refereix als treballs de la Comissió Liquidadora i a

l’autorització ministerial del Casal del Metge.

Llegides les ordres del Ministeri de Governació del 22 de març de 1939, de l’11 de juliol

de 1940, el Reglament del Sindicat de Metges de Catalunya, la llei de Cooperació de 2 de

gener de 1942, la Llei de Montepios y Mutualidades de 6 de desembre de 1941 i altres

disposicions legals d’aplicació i vigents en aquells anys, i uns llargs «considerants» ,

exposa que:

Este Ministerio, ha tenido a bien aprobar los trabajos de liquidación del Sindicato de

Médicos de Cataluña y Baleares y sus filiales, realizadas conforme a las prescripciones

legales por la Comisión Liquidadora nombrada al efecto y conceder la oportuna autoriza-

ción para el otorgamiento de la escritura de transmisión del inmueble denominado Casa

del Médico, sito en la Vía Layetana 31 de Barcelona, a la Mutual Médica de Cataluña y
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Baleares, siempre y cuando se dejen a salvo los derechos de los acreedores hipoteca-

rios garantizados por aquel inmueble.

Lo que con inclusión del expediente de referencia traslado a V.E. para su conocimiento

y efectos procedentes. Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 20 de enero de 1958. El Director General Jesús García Orcoyen. Al Excmo. Sr.

Presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. Madrid

Lo que me complazco en trasladar a V.I. par su conocimiento, al de la Comisión

Liquidadora y el de la Mutual Médica de Cataluña i Baleares. Dios guarde a V.I. muchos

años. Madrid 31 de Enero de 1958. El Secretario General (firmado y rubricado).  Vº. Bº,

Presidente (firmado y rubricado). A Ilmo. Sr. Presidente del Colegio Oficial de Médicos.

Dios guarde a Vd. Muchos años. Barcelona, 10 de febrero de 1958. El Presidente. R.

Arandes (firmado y rubricado).

NOTES

1. L’article 1 del projecte del Reglament de la Mutual Mèdica diu: «El Sindicat de Metges de Catalunya, a tenor del
article 2 del seu estatut organitza exclusivament per els seus socis una institució de Previsió titulada «MUTUAL
MÈDICA» que té por objecte els socors mutus de l’associat en los casos d’invalidesa y de defunció, a aquesta
Associació hi haurà dues branques o seccions de previsió: Secció d’invalidesa i Secció de Vida»
2. 8 de febrer de 1930: “.....s’acorda pregar al Dr. Francesc Coll Turbau que hi assisteixi, fent-se càrrec la Mutual
de les despeses del viatge.”
3. 18 de març de 1930 “ ....el Dr. Coll Turbau explica les gestions que ha desenvolupat al discutir-se el projecte de
Previsión Médica Nacional, i llegeix els articles amb les correccions introduïdes per ell, amb l’objecte que restin
respectats els interessos de la Mutual.”. També queda reflectit en el llibre d’Actes del Sindicat de Metges de
Catalunya, acta 312, del 13 de març de 1930.
4. Llibre d’Actes del Sindicat de Metges de Catalunya del 7 d’agost de 1930.
5. S’ha de recordar que la Mutual Mèdica funcionava per derrames variables, segons les baixes i defuncions que cada
mes hi havia. No fou fins ben entrada la dècada dels noranta que s’actuà per capitalització, segons la llei de
“Ordenación y supervisión del Seguro privado”.
6. Com exemple de diferents solucions que s’hagueren d’acordar, en l’Acta del Consell d’Administració del 24 de
novembre de 1937 s’hi llegeix: «Mentre subsisteixin les circumstàncies econòmiques motivades per la guerra, el

Consell d’Administració podrà acordar, a petició dels interessats o per pròpia iniciativa, la baixa temporal d’aquells

socis que un cop esgotats els tres mesos al què es refereix el darrer extrem de l’article 21 dels Estatuts, continuïn

sense poder satisfet llurs endarreriments. Durant dita situació de baixa temporal, els socis interessats restaran en

suspens de tots els seus drets i deures socials els quals recobraran íntegrament en tot temps que ho sol·licitin,

devent aleshores reposar totalment les quantitats a que fa referència l’article 21 dels Estatuts.» I en l’Acta del 22
de desembre del mateix any: «Aquest article solament tindrà validesa mentre les circumstàncies imposades per la

guerra impedeixin de poder convocar l’assemblea extraordinària pertinent per a la seva ractificació (sic) o anul·lar-lo».
En algunes defuncions fou necessari abonar la quantitat compromesa als hereus, en diferents terminis.
7. Acta 302 del 21 d’abril de 1939.
8. Acta 333 del dia 12 de desembre de 1939: Text original del manuscrit de l’Acta: «......parece que antes de la

liberación de Barcelona había corrido el rumor de que Mutual Médica seria incorporada a Previsión Médica Nacional
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y con este perjuicio, que la realidad no ha conseguido disipar todavía, algún asociado que lo es también de la Previsión

Médica, teme, que de confirmarse aquellos rumores, pierda lo que ahora pague a la Mutual.....”

9. Fragment de l’acta 336 del dia 23 de gener de 1940: «..... de nombrar una Junta que rija la Casa del Médico y

sus secciones, en cuya Junta habrán de figurar elementos de las demás provincias de Cataluña y Baleares, para que

no recaiga todo el peso de esta dirección al Colegio de esta provincia.» I més endavant: «.... propondrá el

nombramiento de los colegas que han de formar el secretariado de Mutual Mèdica.»  I segueix: «....sus componentes

siempre deben estar atentos para acatar disciplinadamente lo que acuerde el Consejo del Colegio.». I acaba dient:
«... lo mismo que han hecho los miembros del Consejo siempre atentos a las órdenes de la superioridad, al igual que

cuando formaban en las filas del Glorioso Ejército Español.»
10. Acta 351- Text original: «....recibidas órdenes de la superioridad que ha de formarse la Comisión Liquidadora

encargada de disolver la entidad Sindicat de Metges de Catalunya i liquidar las atenciones pendientes del mismo, a

la vez que regir las entidades filiales que existían y proponer la solución de continuidad que hayan de tener, a la

superioridad.».

11. Segons l’Acta 431 del 21 d’octubre de 1946. En la circumscripció de Barcelona, cada delegat tenia la
representació de 50 socis i havien de quedar representades les diferents seccions comarcals; dos membres serien
nomenats per la Comissió Liquidadora del Sindicat de Metges de Catalunya, que tindran al seu càrrec la fiscalització
de l’entitat. En les circumscripcions de Balears, Girona, Lleida i Tarragona havien de nominar d’igual forma els seus
representants.
12. Primera elecció democràtica del Consell d’Administració: Ramon Taxonera Santasusagna, president.; Ramon
Sambola Casanova, vicepresident.; Josep Cabré Claramunt, tresorer; Alfons Gregorich Servat, comptador; Josep
Trenchs Codonés, secretari; Saturní Homedes Ranquini, vicesecretari; Nart Fontova, Bartolomé Vanrell, Agustí Amell,
L. Vergé Musella, R. Montagut i Miquel Fornells Casals, vocals.
13. Fragment de l’acta 454 del 15 de juny de 1948. Un delegat de Girona (R.P. ),  exposa la seva contrarietat
«.....por haberse empleado la lengua catalana en una intervención y pide que conste en acta su protesta porque no

hay a la vista el busto del Generalísimo presidiendo la sesión, protestando además de que en la sala donde se celebra

la sesión figure una placa en la que solamente han sido esculpidos los nombres de los médicos de Barcelona caídos

por Dios y por España...». El Dr. Garcia-Tornel intenta posar-hi pau amb arguments conciliadors dient que tractant-
se d’una reunió entre companys era natural expressar-se en català i que la presència del Generalíssim sempre la
tenim present, etc., etc
14. Acta 548: Text original: «El presidente Dr. Taxonera informa de la última sesión de la Comisión Liquidadora del

Sindicato de Médicos de Cataluña se ha tomado el acuerdo de gestionar y proponer a la superioridad que el edificio

de la Casa del Médico, pase a ser propiedad de la Mutual Médica que se haría cargo del activo y pasivo...» . El
president demana permís per anar a Madrid i fer les gestions pertinents per portar a terme la cessió de l’edifici
15. La cobertura d’invalidesa de la Mutual Mèdica començava a abonar el subsidi a partir del segon mes de malaltia,
pel que es creà  - ja els primers anys de funcionament – una secció que cobria el primer mes.
16. Veure Annex.
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L’INSTITUT MEDICOFARMACÈUTIC DE CATALUNYA
DURANT EL CONFLICTE (1936-1942)

CARMONA i CORNET, Anna M.
TRIAS i RUBIÈS, Ramon
Institut Medicofarmacèutic de Catalunya. Casal del Metge. Barcelona

RESUM: L’objectiu d’aquesta comunicació es donar a conèixer els esdeveniments de
l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya durant la Guerra Civil i postguerra (1936-
1942).S’assenyalen els antecedents político-socials fins l’any 1945. Es fa referència de
la documentació inèdita i dels Llibres d’Actes de l’arxiu d’aquesta Institució. Es fa esment
de la seva catalanitat, així com del procés de depuració des de l’any 1939 fins l’any 1942,
fet que continuà i que va suposar per a l’Institut Medicofarmacèutic quedar orfe de
personalitats científiques de la medicina, de la farmàcia i de la veterinària, entre altres,
a causa de l’exili, de la depuració, dels desapareguts i morts en guerra.

Paraules clau: Institut Medicofarmacèutic, Guerra  Civil espanyola.

RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los acontecimientos de
l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya durante la Guerra Civil y la postguerra (1936-
1942).Se indican los antecedentes político-sociales hasta el año 1945. Se referencia la
documentación inédita y los Libros de Actas del archivo de esta Institución. Se menciona
su catalanidad, así como el proceso de depuración desde el año 1939 hasta el 1942,
hecho que continuó y que supuso para l’Institut Medicofarmacèutic quedar huérfano de
personalidades científicas de la medicina, farmacia y veterinaria, entre otras, a causa
del exilio, de la depuración, de los desaparecidos y muertos en guerra.

Palabras clave: Institut Medicofarmacéutico, Guerra Civil española.

*

La situació político-social anterior a la Guerra Civil del 1936 i que envoltà la creació i el
funcionament de l’Institut Medicofarmacèutic de Barcelona, ve emmarcada pels
antecedents següents:
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· 1873-1874. Primera República.
· 1876 creació Institut Medicofarmacèutic de Barcelona. (Regnat d’Alfons

XII, 1874-1885).
· 1885-1902. Regència Cristina d’Habsburg: Restauració.
· 1886-1931. Regnat d’Alfons XIII > 1898 naixement del catalanisme polític

> setembre 1923- febrer 1930 Dictadura Primo de Rivera > febrer 1930-
abril 1931 Dictablanda:Dámaso Berenguer > abril 1931-juliol 1936
Segona República (desembre 1933 mort en Francesc Macià)>
desterrament del rei borbó.

· Rebel·lió feixista 17 juliol 1936/1-4-1939 (Guerra Civil i revolució).
· Abril 1939-1942 > detencions administratives > presoners polítics >

depuracions.
· 1933-1945. Govern totalitari a Alemanya: nazisme o nacionalsocialisme.
· 2ª Guerra Mundial 1-9-1939 al 2-9-1945.

El règim polític dictatorial, implantat entre l’abril del 1939 i el novembre de 1975, com a
resultat de la victòria franquista en la Guerra Civil de 1936-39, fou un sistema de poder
d’excepció de l’oligarquia agrària, financera, industrial, cultural, intel·lectual i científica,
amb profundes arrels en el tradicionalisme catòlic i conservador hispànic. Dotà l’estat
d’una administració totalitària basada en l’existència d’una ideologia oficial, el
nacionalsindicalisme, d’un partit únic FET y de las JONS i d’un cap, dictador, que concentrà
tots els poders. Mantingué el control dels mitjans de comunicació, una forta intervenció
en la producció i el treball i forçà la desaparició política i fins i tot física de la població i
elements dissidents, per tal d’unificar políticament, econòmica i social l’estat autoritari.

La vertebració jurídica d’aquesta etapa totalitària s’inicià durant la Guerra Civil i tingué
com a fites fonamentals el nomenament de Franco com a cap del govern, de l’estat i de
les forces armades (1936), el decret d’unificació de FET y de las JONS amb la Comunión
Tradicionalista (1937), la Llei de Premsa i el Fuero del Trabajo (1938), la Llei de
Responsabilitats Polítiques (1939), les lleis d’Unitat Sindical i de Bases de l’Organització
Sindical, el 1940 es va crear la Central Nacional Sindicalista, i la de seguretat de l’estat
(1941).

Internacionalment la dictadura franquista es va presentar com un règim basat en una
original concepció de la democràcia —democràcia orgànica— i d’un incipient estat de
dret. Al territori espanyol però, s’afermà en la victòria militar com a principi legitimador
del poder personal i s’aplicà una política profundament conservadora i repressiva.

L’articulació legal d’aquest procés fou feta per les Corts Espanyoles, creades el 1942
com a instrument de col·laboració legislativa, elaborant el Fuero de los Españoles (1945).
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A Catalunya, entre el 1936 i el 1937, la vida a la reraguarda fou difícil i, atesa la incapacitat
de la Generalitat per mantenir l’ordre i la seguretat, davant la repressió desencadenada
des de la sublevació fins al maig de 1937 per la FAI, organització anarquista que defensava
l’acció directa i que aconseguí el control de la CNT en aquest període, moltes persones
hagueren de marxar a causa de les denúncies, les amenaces i la possibilitat de perdre la
vida, com ara els metges Manuel Corachan, Joan Puig Sureda i d’altres, exiliats el 1937,
tornant a Barcelona entre el 1940 i 1941(1).

L’Institut Mèdico-Farmacèutic de Barcelona va perdre els seus signes de catalanitat en
el període de la Dictadura de Primo de Rivera i la Dictablanda, període en que, també, es
van perdre les llibertats institucionals, acadèmiques i científiques. Així trobem que a
l’any 1925 la Junta Directiva de l’Institut estava integrada pel seu president Antoni Morales
Llorens, vicepresident Guillem Mas Puig, secretari general Joaquim Salarich, vicesecretari
Josep Escardó, tresorer Antoni Vilarós, bibliotecari Jaume Torelló i vocal Francesc Vinyals.
A l’any 1926 el president fou el Dr.B.Danés Casabosch i del 1928 fins el 1930, el Dr. A.
Pedro Pons.(2)

Durant la República, l’any 1931, l’Institut va reprendre la seva empremta catalana amb
qui fou president, el Dr. J. B. Santiñà i Bragulat, i en la reunió del  18 de maig del mateix
any, sota la presidència del Dr. Higini Sicart Soler, es presenten a la Junta General
Extraordinària les bases per a reformar el règim de la publicació oficial de l’Institut
Mèdico-Farmacèutic. A l’esmentada junta hi van assistir els Drs. Sicart, Quadras-Bordes,
Trenchs, Mas Puig, Vilanova, Malaret, Danés, Pumarola, Turó, Torelló Casanovas, Vidal
Fraxanet, Roca Puig, Plà Majó, i Fornells. En la base tercera s’accepta el títol, en català,
de la publicació oficial, a proposta del Dr. Vilardell, “Actes de l’Institut Mèdico-Farmacèutic
de Barcelona”, en substitució de la “Revista de Medicina y Cirugía” que quedà en
suspensió, donada la inviabilitat de fer-ho en català, segons les declaracions del Dr.Danés,
director de la publicació “Medicina y Cirugia”. En la mateixa sessió s’anomena director
d’Actes de l’Institut al Dr.Higini Sicart Soler.

En la sessió del dia 27 d’abril de 1931 es proposa l’admissió del Dr. Francesc d’Assís
Bergós i Ribalta, que poc temps després ocupà el càrrec de Bibliotecari per la dimissió
de la Dra. M. Luïsa Quadras-Bordes. En aquesta mateixa sessió es llegeix una proposta
“en el sentit de que l’Institut es dirigeixi en comissió al govern de la Generalitat de
Catalunya felicitant-lo pels fets polítics que es venen registrant”(3). El Dr. Pumarola
proposa que en el successiu es redactin les actes i oficis en català, així com també la
publicació de l’Institut “Revista de Medicina y Cirugia”, fundada a finals del segle XIX pel
Dr. Àlvar Esquerdo, que al cap d’uns anys fou traspassada en propietat a l’Institut Mèdico-
Farmacèutic. S’acordà designar una ponència per estudiar l’estat de la qüestió, formada
pels Drs.Danés, Pumarola, Mas Puig, Sicart, i Bosch Solà.
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A l’any 1932 la junta directiva de la Institució estava formada pel Dr. Josep Trenchs i
Codoñés com a president, el Dr. Sicart vicepresident, Dr. Escardó secretari, Dr. Torelló
tresorer, Dr. Turó bibliotecari i vocal d’actes el Dr. Vinyals. Consten 237 membres de
l’IMF, entre metges, farmacèutics i veterinaris, i membre d’honor el Dr. Achilla Bertrand.
El Dr.G.Mas Puig en fou president el 1934, i el Dr.H.Turó Arcas, el 1936 (4).

La població catalana, polítics, dirigents republicans, quadres sindicals, científics i
intel·lectuals van haver de marxar a l’exili. Es calcula que durant els primers mesos de
1939 van travessar la frontera entre Catalunya i França mig milió de persones, que fugien
dels exèrcits franquistes sota bombardigs. La majoria, un cop a França, van ser internats
en camps de refugiats.

Dins del país, tota activitat de caire polític o sindical fora del règim, la llengua i la cultura,
en qualsevol organisme o institució pública o privada, va quedar prohibida, i, per tant, era
penada judicialment. Tot símbol de catalanitat va ser durament perseguit. L’exèrcit
d’ocupació va iniciar una dura repressió i les execucions sumàries van ser habituals. Es
calcula que uns 150.000 catalans van anar a parar a camps de concentració i a presons,
i que uns 4.000 van ser afusellats per motius polítics.

L’època de postguerra estigué marcada per l’afany de control, que arribà fins i tot a
l’àmbit personal de la població, aplicant tota una sèrie d’actes per detenir, contenir o
castigar amb violència, actuacions polítiques o socials. Una de les eines més utilitzades
durant la repressió per tal d’obtenir informació referent a ideals polítics, foren les
depuracions. Aquestes van significar una mesura repressiva emprada pel franquisme
contra els vençuts.

Eren una mena d’interrogatoris exercits per qüestions ideològiques o partidistes i afectaven
als treballadors, la majoria funcionaris públics. També es sol·licitaven informes personals
a les institucions de poder del moment: Guàrdia Civil, Ajuntaments, Església, etc. Mitjançant
aquestes accions polítiques es pretenia eliminar tots els membres desobedients del règim
imperant, per tal de garantir-ne la seva homogeneïtat i la seva cohesió. Les depuracions es
convertiren en procediments habituals dins del món laboral i s’aplicaven a títol personal i
de forma generalitzada; la majoria de vegades comportaren l’acomiadament o la sanció.
Clarificar l’actuació dels metges va correspondre al col·legi professional.

En aquells primers anys de professió, l’assistència sanitària pública era molt deficient i
no tothom podia accedir als serveis mèdics. Fins i tot, hi havia qui feia el possible per
retardar la visita esperant que li marxés el mal, i així no haver de pagar el servei. Mentre
no arribà el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), moltes famílies es feien sòcies de
germandats, mútues o aliances i amb la paga d’una modesta quota, normalment
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setmanal, se’ls garantia rebre una petita ajuda monetària en cas de malaltia. Altres
famílies optaven per pactar una quota amb el metge a canvi d’assistència mèdica.

“El juliol de 1940, un decret dissolgué el Sindicat de Metges de Catalunya, del qual
formaven part prop del 90 per cent dels metges de Catalunya i de Balears. En el seu
Casal del Metge, creat el desembre del 1932, que també havia desaparegut, hi havien
tingut aixopluc el Col·legi de Metges, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, l’Institut Mèdico-
Farmacèutic, l’Associació de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (que celebrà el seu
9è Congrés a Perpinyà el juny del 1936, i la darrera Acta fou del 1937 per entrar en una
situació de foscor i de silenci), l’Acadèmia d’Higiene i la Mutual Mèdica. Passaren prop
de vint anys fins que una renascuda Mutual Médica de Cataluña y Baleares pogués
recuperar per als metges l’edifici del Casal” (5).

Mai en la història contemporània del nostre país i d’Europa un conflicte bèl·lic va
comportar una persecució tan tenaç, premeditada i persistent cap al bàndol derrotat.
Com ha escrit l’historiador Josep Benet, «la repressió portada a terme per les autoritats
franquistes fou planificada de manera sistemàtica com una necessitat per a la pervivència
mateixa del règim dictatorial»(6). La derrota de la Catalunya republicana va comportar
automàticament l’abolició de les institucions polítiques, partits, associacions, sindicats,
i publicacions, que s’havien significat amb la democràcia i el catalanisme. Aquest és el
cas, d’entre molts altres, de l’Institut Mèdico-Farmacèutic de Barcelona, avui de Catalunya.

Els estigmes de la guerra ja havien fet presència a l’Institut, segons indica l’acta de la
reunió celebrada de la junta Directiva el dia 2 d’octubre del 1936 que diu: “El Sr. Secretari
Dr. Josep M. de Ramon i Escardó notifica als assistents que la Bibliotecària Mªdel Carme
Bergós i Ribalta, amb motiu de les actuals circumstàncies deixa temporalment, per la
seva voluntat, de prestar serveis a l’Institut Mèdico-Farmacèutic. Després de breu discussió
s’acorda amb la conformitat de tota la Junta Directiva, que la Biblioteca de l’Institut
Mèdico-Farmacèutic quedi tancada temporalment o sigui fins la total normalitat de les
actuals circumstàncies, deixant per tant de celebrar sessions científiques i administratives
els dilluns, a les 10 de la vetlla, com es venia fent fins a la data. Per tal que no quedi
desatesa la correspondència de l’Entitat, cobrament de rebuts, etc, continuarà l’al·ludida
bibliotecària  en llur domicili, sens retribució de cap mena, amb els afers de secretaria i
qüestions que es presentin, quedant  per tant i com sempre en llur poder les claus de la
biblioteca de l’Institut, així com la màquina d’escriure en poder del bibliotecari Dr.Francesc
d’A. Bergós Ribalta, per llur custodiament quedant així aprovat per unanimitat”(7).

El Dr. Bergós, nascut a Barcelona el 1903 i mort a Montevideo el 1978, metge cirurgià i
ginecòleg, es va llicenciar a la Universitat de Barcelona el 1923. Va treballar com a
professor d’Anatomia a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona
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des de 1934, i a l’Escola Oficial de Practicants de Barcelona. Formà part del Comitè de
Control del Col·legi de Metges, vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes, creat
a l’inici de la Guerra Civil. El 1924 ingressà a la Sanitat Militar i fou ascendit a major
metge provisional. El 1936 fou nomenat per la Generalitat de Catalunya membre del
Consell de Sanitat de Guerra en representació de la Unión General de Trabajadores
(UGT). Va ser cap dels Serveis Sanitaris en el Front d’Aragó, i després va quedar a càrrec
de la Sanitat en la Defensa Civil.  El 1939 fou internat al camp de concentració d’Argelers,
on fou cap de Sanitat. Durant cinc anys del seu exili va estar a Argentina, Bolívia, Xile i
Uruguai. A l’Argentina va ser director científic d’indústria privada a Mendoza i Buenos
Aires, i a l’Uruguai professor de Tàctica Sanitària a la Escuela de Sanidad Militar Uruguaiana
de Montevideo. Va ser president de la Sociedad de Hematología Latinoamericana. Va
publicar nombrosos treballs i monografies sobre sanitat militar i una biografia de Lluís
Companys. Va ser president del Casal Català de Montevideo, membre del Consell
Nacional Català i representant de la Generalitat a l’exili.

Fins el febrer del 1941 l’Institut no va recuperar l’esmentada màquina d’escriure tal com
diu l’acta del 17 de març del 1941: “Se acuerda por unanimidad dar las gracias al Doctor
Don Manuel Ballespí por las gestiones efectuadas para la recuperación de la máquina
de escribir Hispano Olivetti del Instituto Médico Farmacéutico, desaparecida durante el
período rojo”(8), i el document trobat: “El Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona,
recibí del Dr.D.Manuel Ballespí Serra, la máquina de escribir de marca “Hispano Olivetti
HO” número 41.154; que es propiedad del Instituto Médico-Farmacéutico y que
habiéndose extraviado ha sido encontrada y recuperada por el Sr.Ballespí, quedándole
agradecido por la prestación personal y desinteresada de dicho servicio. Barcelona 14
de Febrero de 1941. El Presidente. El Secretario”(9).

S’ha d’indicar que el 13 d’agost del 1936, el mateix secretari dóna compte “d’haver
assistit a una reunió convocada pel Col·legi Oficial de Metges de Catalunya per tal de fer
un ingrés per ajudar a pagar els salaris que l’esmentat Col·legi ha de pagar als elements
del control de la U.G.T., que s’acorda per unanimitat”.(10)

El dia 21 de desembre del 1937, es van reunir, per última vegada, per a tractar del
pagament de la publicació “Actes de l’Institut” a Arts Gràfiques “Avant”(11). S’ha de
tenir  present que aquesta publicació neix l’any 1931, segons consta en les actes de les
sessions celebrades els dies 27 d’abril, 4 i 18 de maig del mateix any,  essent president
el Dr.Joan Santiñà Bragulat, com ja ha estat indicat anteriorment.

La depuració, en el cas de Barcelona, fou obsessiva, tal com es desprèn de l’explicació
que aquells dies va donar Ramón Serrano Suñer, ministre de Governació, al periòdic nazi
Völkischer Beobachter quan se li preguntà per què s’aplicava a la capital catalana un
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règim especial d’ocupació: «He visitat Barcelona i tot el que hi he vist m’ha produït una
viva emoció. La ciutat està absolutament boltxevitzada (...). A Barcelona els rojos han
ofegat l’esperit espanyol»(12).

A l’arxiu de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya hi ha el document de petició de la
policia espanyola, amb data de novembre de 1940, que era la fulla de depuració de
cadascun dels membres de la junta directiva de l’Institut i que es lliurà a la policia pel
Govern Civil, on s’havia de fer constar el nom, cognoms, edat, professió, estat, nom del
pare, nom de la mare, naturalesa, domicili, partit polític durant el “período rojo”, partit
polític després del “período rojo”, data de sortida de la “zona roja”, data d’entrada a la
“España Nacional” i nom i cognoms i domicili de dos “avalantes”(13).

La vida de l’Institut va estar marcada per la centralització política i el sistema oligàrquic,
reflectit en les actes trobades en el seu arxiu. El 3 de juny de 1940 es forma una comissió
gestora composta pels Drs. M. Luïsa Quadras-Bordes, Hermenegildo Turó Arcas, José Mª de
Ramón Escardó i Jaime Torelló Casanovas, la qual va nomenar els doctors que havien de
formar la junta directiva de l’Institut, i que el president, Dr. Baudilio Danés Casabosch “da
posesión de los cargos”, en la sessió celebrada el 10 de juny de 1940. La Junta estava
formada pels Drs. Baudilio Danés, president; Manuel Ballespí, vicepresident; José M. de
Ramón Escardó, secretari; Jaime Torelló, tresorer; Antonio Subirana, bibliotecari; i els Drs.
Enrique Ferrer, Francisco Vinyals com a vocals. En la mateixa sessió s’aprovà per unanimitat
“el nuevo modelo de sello del Instituto Médico-Farmacéutico en sustitución del anterior.
Dicho nuevo sello figura al pié de esta Acta”(14). També s’acordà enviar un telegrama a
“S.E.el Jefe de Estado, Generalísimo Franco” que deia: “El Instituto Médico-Farmacéutico
al reanudar sus tareas envia su más ferviente adhesión al Régimen y a la persona del
Salvador de España”, firmat pel president i el secretari. L’Acta segueix dient: “...se harán
estudio de los socios del Instituto, antes de presentarles el correspondiente recibo, y que
en lo sucesivo se pedirá a todo nuevo socio un informe de depuración a los colegios
respectivos Médico y farmacéutico”(15).

En la sessió del 2 de setembre del 1940, el president, Baudilio Danés, informa del
telegrama del coronel Francisco Franco Salgado agraïnt el telegrama d’adhesió al
“Generalísimo y al Régimen”. També informa de les visites a les “Autoridades Locales”,
en nom de l’Institut, efectuades per ell, el Dr.J.M.de Ramón Escardó i la Dra.Quadras-
Bordes, que entrà a formar part de la junta directiva com a vicesecretària en la sessió del
27 de juny de 1941(16).

El 29 de novembre del 1940 es van reprendre les  sessions científiques els dilluns a les
10 de la nit, intervenint els Drs. Ramos, Quadras-Bordes, Frouchtman, Vila Coro, Subirana
i Carrasco. La sessió inaugural va ser encomanada al metge del “Generalísimo”, Dr.
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Florindo Conde, segons les notes de premsa dels anys 1940-41(17).

En la sessió del 14 de desembre de 1940 s’acordà “la devolución al Dr.José Mª de Ramón
Escardó la cantidad de trescientas pesetas que en calidad de préstamo entregó al Instituto
Médico-Farmacéutico, durante el período de reapertura de la Entidad por no disponer de
momento de la existencia en la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros”(18).

El 31 de desembre del mateix any l’estat comptable de l’Institut era de 9.406,80 pessetes,
de les quals 6.741,71 ptes. estaven bloquejades.

Curiosament, en la sessió del 13 de gener de 1941, s’acordà per unanimitat, i a proposta
de la Dra.Quadras-Bordes, que la publicació dels programes anunciant els cursets a
impartir, ho faci la “Central de Propaganda y Repartos” de la FET y JONS (19).

En la sessió del 17 de febrer del 1941 diu: “Se acuerda reformar el ESTATUTO-
REGLAMENTO del Instituto Médico-Farmacéutico anulando los artículos 6-7-16-36-37-
328 y 39 y fragmentos de los artículos 1-8-9-13-19-25-26 y 28 al objeto de adaptar la
actuación de este Instituto a las disposiciones vigentes. Se acuerda por unanimidad”(20).
En aquesta sessió hi assistiren els Drs. Danés, Ballespí, Quadras-Bordes, Subirana,
Torelló, i Vinyals.

Es transcriuen alguns dels documents de l’arxiu de l’Institut, dels que es desprèn
l’evidència dels fets:

. Document dirigit a la Sra. presidenta de la comisió gestora de l’Institut
Medicofarmacèutic de Barcelona: “En contestación a su escrito de fecha
7 de Marzo del corriente año en el que solicita se autorice a la entidad
Instituto Médico Farmacéutico de Barcelona, para reanudar su
funcionamiento y examinados los antecedentes, he acordado haciendo
uso de las atribuciones que me estan conferidas a acceder a lo solicitado.
22 de Mayo del 1940. El Gobernador Civil. El Secretario del Gobierno Enrique
Mellado firmado. Negociado. Asociaciones. Núm. 1346”(21).

· Document del “Gobierno Civil de Barcelona núm.226, Secretaria General.
Asociaciones:La sociedad Instituto Medicofarmaceutico ha presentado
en el dia de la fecha, la documentación que previene el Decreto del
Ministerio de la Gobernación de 25 de Enero del corriente año. Barcelona
6 de Marzo de 1941. El encargado del registro, F. De Siles.”(22)

· Document de data 16 de desembre del 1942, firmat pel Governador Civil
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i dirigit al president de l’Institut Medicofarmacèutic,dient: “Vista la
documentación presentada por esa entidad, en cumplimiento a lo
preceptuado en el Decreto del Ministerio de la Gobernación de fecha 25
de Enero último, y examinados los antecedentes, he acordado haciendo
uso de las atribuciones que me están conferidas, autorizar el
funcionamiento de la sociedad Instituto Medicofarmaceutico, cuya Junta
Directiva pertenecerá a Falange, domiciliada en esta capital, Via Layetana,
31, debiendo dar cumplimiento a lo ordenado, por este Gobierno Civil,
sobre régimen de Asociaciones”(23). Cal esmentar que la Falange
Española es va aliar amb les JONS feixistes, i a  més amb els nazis.

· Document: “Listas de entregas de diplomas especialidades de los Sres.
Socios”, des del 20 de gener del 1926 al novembre del 1933, amb un total
de 186 socis. Presentat per la depuració (24).

La Guerra Givil, la depuració i la tasca portada a terme pel “Tribunal de Responsabilidades
Politicas” va suposar per l’Institut Medicofarmacèuitc de Catalunya quedar orfe, per exili
o depuració, de científics tant rellevants com: Dr.A.Pi Sunyer, Dr.F.d’A.Bergós, Dr.M.Broggi,
Dr.J.Alsina, Dr.H.Sicart, Dr.F.Serrallach, d’entre molts altres.

FONS CONSULTADES

· AIMFC Arxiu Institut Medicofarmacèutic de Catalunya.
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PRESÈNCIA CATALANA A L’ONZÈ CONGRÉS DE LA SOCIETAT
INTERNACIONAL DE CIRURGIA (BRUSSEL·LES, 1938)

HERVÁS i PUYAL, Carles,
CAHISA i MUR, Manuel

RESUM: S’analitza la presència de metges procedents de Catalunya que van assistir a
un congrés mèdic a Brussel·les en plena Guerra Civil, les seves aportacions i els problemes
que la greu situació nacional i internacional els hi va plantejar.

Paraules clau: Congressos mèdics. Medicina i Guerra Civil.

RESUMEN: Se analiza la presencia de médicos procedentes de Catalunya asistentes a
un congreso médico que tuvo lugar en Bruselas en plena Guerra Civil, sus aportaciones
y los problemas planteados por la grave situación nacional e internacional.

Palabras clave: Congresos médicos. Medicina y Guerra Civil.

*

El tall traumàtic de la Guerra Civil va suposar la interrupció sobtada de tota mena
d’activitats en molts diferents àmbits de la vida diària del pais. En el món acadèmic i
universitari, tasques tan habituals com la recerca i l’intercanvi científic es van veure
greument alterades. En aquesta comunicació presentem el cas del congrés que la Societat
Internacional de Cirurgia va celebrar l’any 1938, com a mostra de l’impacte que la situació
política nacional i internacional va tenir en el seu desenvolupament.

EL CONGRÉS EN EL CONTEXT DE LA SITUACIÓ EUROPEA

La Société Internationale de Chirurgie celebrava el seu congrés cada tres anys. L’any
1932 va tenir lloc a Madrid el novè congrés, i va constituir un gran èxit tant pel nombre de
participants com per l’interès de les ponències i comunicacions. La capital d’Egipte. El
Caire, va acollir el de 1935, i allí es va decidir que el següent es faria el mes setembre de
1938 a la ciutat de Viena. Però ningú podia preveure l’evolució de la situació internacio-
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nal ni de quina manera esdeveniments insospitats canviarien el curs de la història euro-
pea i mundial. Pocs mesos abans de l’inici previst del congrés, el març de 1938 es
produeix l’Anschluss, l’ocupació i annexió d’Àustria per part del règim nazi. Aquesta nova
situació tingué conseqüències immediates: l’organització del congrés es va retirar del
control austríac i va passar a mans de la Societat alemanya, al mateix temps que el règim
nazi manifestava el seu interès per recolzar el projecte. La situació encara es va compli-
car més a partir del moment en que el president del congrés, el prestigiós cirurgià de
Nova Orleans Rodolf Matas, va començar a rebre anònims amenaçant-lo amb fer-lo fora
d’Alemanya si acceptava la presència en el congrés de ponents i delegats d’origen
jueu1 . Afortunadament, el juny de 1938 el govern alemany renúncia a organitzar el congrés
i això va obligar a buscar amb urgència una solució alternativa. Finalment, la ciutat
escollida fou Brussel·les, seu permanent de la Societat Internacional de Cirurgia.

METGES RELACIONATS AMB CATALUNYA PRESENTS AL CONGRÉS

L’estiu de 1938 la Guerra Civil espanyola vivia un dels seus episodis més sagnants: la
batalla de l’Ebre. Catalunya, separada de la resta del territori lleial al govern de la
República lluitava desesperadament per trencar el seu aïllament. En aquestes
circumstàncies els desplaçaments a l’estranger suposaven un procés complicat, ple
d’obstacles i dificultats. Malgrat tots aquests problemes un petit grup de metges varen
viatjar des de Barcelona per fer cap al congrés i intentar d’aquesta forma mantenir
actius els ja molt dèbils lligams que els mantenien units a la comunitat científica interna-
cional. Amb ells la presència catalana en aquella reunió es va fer notar, i encara podríem
afegir un altre personatge que, tot i representar una altra nacionalitat, les seves arrels
catalanes eren prou conegudes: el president del congrés, Rodolf Matas. Atenent, doncs,
a la seva relació amb Catalunya els hem dividit en diferents apartats:

- D’origen català: Rodolf Matas.
- Metges catalans ponents: Antoni Trias i Pujol i Josep Trueta i Raspall.
- Metges treballant a Catalunya i ponents: Juan González-Aguilar.
- Metges residents a Catalunya assistents: Manuel Márquez Rodríguez.

Segons les actes del congrés2  (font documental imprescindible que ens ha permès
conèixer les dades essencials) aquests metges procedents de Barcelona varen ser els
únics membres espanyols de la Société Internationale que hi van assistir. Cap altre
metge del territori espanyol s’hi va inscriure3 . Una prova més de les enormes dificultats
que plantejava qualsevol desplaçament dintre i fora de la península com a conseqüència
del conflicte bèl·lic. El testimoni d’en Trueta i Matas ho confirma: el primer (que va fer
el viatge en el cotxe del seu amic el Dr. Pierre Nicolau, de Perpinyà) va necessitar per
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anar fins a Brussel·les un passaport especial lliurat pel Govern de la Generalitat4  (a
l’igual que la resta del seus col·legues) i el segon no va poder entrar a Espanya, un cop
finalitzat el congrés, per visitar a la seva família, fins que l’ambaixada dels Estats Units
a París ho va autoritzar (com a ciutadà americà tenia restringida l’entrada a Alemanya,
Itàlia i Espanya).

PARTICIPACIÓ DE CADASCUN DELS METGES

Rodolf Matas

President del Congrés. Nascut a Nova Orleans (Louisiana) el 1860, fill de dos immigrants
catalans: Narcís Hereu i Matas (Pont Major, Girona, 1837-Nova Orleans, 1904), metge i
farmacèutic, que en arribar als Estats Units utilitzà ja per sempre el cognom matern, i
Teresa Jordà i Ponsjoan (Sant Feliu de Guíxols, 1825-1908)5 . Cirurgià de reconegut
prestigi a tot el món, catedràtic de Cirurgia a la Tulane University fins a la seva jubilació
l’any 1927, i expresident de l’American College of Surgeons i de la Societat Internacional
de Cirurgia. Malgrat la seva ciutadania nord-americana, Rodolf Matas mai no va trencar
la relació amb el pais dels seus avantpassats. Al llarg de la seva vida va fer uns quants
viatges a terres catalanes per veure la seva família a Sant Feliu de Guíxols, on durant
molts anys hi van viure la seva mare i la seva germana Elvira. Quan esclata la Guerra Civil
ja només sobreviu la germana, i Rodolf Matas viu des del seu pais el neguit per les
notícies que arriben d’Espanya. Des de l’inici li envia amb regularitat ajut econòmic i
material. Amb la prolongació del conflicte, el congrés de Viena va representar per Matas
el pretext ideal per poder viatjar a Europa i apropar-se a la germana. En una postal que
li envia des de Nova Orleans amb data de 4 de juny de 1938, li comunica el seu optimisme
i la seva esperança en què, quan comenci el congrés de Viena, la guerra a Espanya ja
s’hagi acabat:

“I am glad to say that I am feeling my...”making hard” the hope the War will
be no in Spain by the time the Congress opens in Viena”6 .

Al llarg del congrés Matas va tenir un paper de representació institucional, però també va
tenir ocasió de fer una intervenció de contingut doctrinal i polític amb motiu del discurs
inaugural. Molt oportunament titulat La chirurgie et l’esprit international, conté un manifest
de defensa de la Societat Internacional de Cirurgia com una entitat d’esperit lliure, i
independent de règims polítics o interessos partidistes o ideològics. Alguns fragments
deixen clar aquest missatge:

“la société...devait être non pas régionale, non pas latine, anglo-saxonne,
germanique, slave ou scandinave, mais universelle...”
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“...La Société avait un but essentiellement scientifique, neutre, en
conséquence en dehors de tout ce qui se rattache à la politique, à la
religion, à la race”.

Antoni Trias i Pujol

El catedràtic de Cirurgia de Barcelona presentà, dins la ponència “Els quists i tumors del
pulmó”, una comunicació sobre Métodos operatorios en el quiste hidatídico del pulmón
(que es va publicar sense que l’autor el pogués ja corregir). Es tracta d’una nova aportació
en el context d’una línia de recerca que Antoni Trias havia iniciat feia una dècada, tant
des del punt de vista experimental7  com clínic8 . És un treball extens, una revisió
actualitzada d’un altre molt semblant que havia presentat anteriorment en el Congrés
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Perpinyà molt poc abans de l’inici de
la Guerra Civil9 .

Josep Trueta i Raspall

El cirurgià barcelonès va participar dins la ponència “Els empelts ossis” amb una
comunicació sobre Los injertos óseos en la tuberculosis articular. La artrodesis por
enclavijamiento. Aquest tema ja l’havia tractat feia pocs anys en un treball en el que
analitzava els resultats de l’artrodesi per enclavament amb empelts ossis epifisaris com
a tractament de la tuberculosi osteoarticular10 . En la seva presentació, Trueta, amb una
casuística més àmplia, exposà la seva visió personal i confirmà els pros i els contres de
la técnica que ja apuntava en la nota anterior: els avantatges de la vasodilatació activa
induïda i la indicació limitada a les articulacions d’un sol eix. Malgrat la seva originalitat,
aquests estudis de Trueta al voltant del tractament quirúrgic de la tuberculosi
osteoarticular van passar gairebé dasapercebuts11 .

Juan González-Aguilar

Nascut a Moratalla (Múrcia) l’any 1892, morí en l’exili a l’Argentina el 1952. Es va llicenciar
en Medicina a Madrid el 1918 i va ser ajudant del Dr. Manuel Bastos. Posteriorment va
ser cap de Traumatologia de la Casa de Salud Valdecilla de Santander12 . Durant la
Guerra Civil fou cap de Sanitat de l’Armada Republicana. Amb la caiguda de la capital
cantàbrica es trasllada a Barcelona. El maig de 1938 figura com a cap dels Serveis de la
Clinica Militar núm. 1 (Orfelinat Ribas) de l’Agrupació Quirúrgica de Barcelona (Director:
Joaquim Trias i Pujol)13 .

A la llista de membres de la Société Internationale publicada pel Congrés figura domiciliat
a Barcelona, a la seu de la Subsecretaria de la Marina, un fet comprensible tenint en
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compte el càrrec que desenvolupava en aquell moment. És per aquest motiu que cal
incloure’l en el grup d’assistents procedents de Catalunya.

A l’igual que Trueta, el metge santanderí participà dins la ponència dedicada als empelts
ossis, amb un treball centrat en l’estudi dels factors que condicionaven les indicacions
operatòries en la tuberculosi osteoarticular: Fundamentos generales de la cirugía de los
injertos óseos en la tuberculosis osteoarticular. És un escrit extens, en el que González-
Aguilar insisteix en destacar els aspectes etiopatogènics d’aquesta malaltia per poder
escollir la terapèutica quirùrgica més adient per a cada cas. Aquesta temàtica ja l’havia
abordat González Aguilar feia anys, i l’havia anat desenvolupant conjuntament amb el
seu equip, amb publicacions fins i tot a la bibliografia mèdica catalana14  i en diferents
tesis doctorals15 .

I com a testimoni de les condicions a que l’ha dut el conflicte bèl·lic, González-Aguilar
acaba manifestant que aquesta revisió s’ha dut a terme malgrat la pèrdua -per la fugida
forçada de Santander- de tot el material clínic i d’arxiu que el traumatòleg de Valdecilla
havia recollit en els darrers deu anys d’activitat.

Manuel Márquez Rodríguez

Va néixer a Villanueva de la Sagra (Toledo) l’any 1872 i va morir a Mèxic el 1962. Entre
altres càrrecs, va ser catedràtic d’Oftalmologia de la Facultat de Medicina de Madrid des
de l’any 1908, i al començament de la Guerra Civil era el degà d’aquella facultat16 . A la
llista de membres de la Société Internationale figura com assistent al congrés i domiciliat
a Barcelona, en el núm. 126 de la Rambla de Catalunya17 . Aquesta és l’única raó per
incloure’l en aquest grup, doncs no tenim cap més dada ni sobre els motius de la seva
presència a Barcelona ni del seu paper en el congrés.

POST-CONGRÉS

Un cop clausurat el congrés, la situació d’un país en guerra va marcar la tornada a casa
d’aquests metges procedents del cantó republicà o el viatge de qui, com en el cas de
Rodolf Matas, pretenia simplement acostar-se a veure la familia.

Com ja hem dit abans, Matas, un home d’avançada edat i gairebé sense més família que
la seva germana Elvira, va trobar en el congrés de Brussel·les l’oportunitat ideal per
visitar-la al seu domicili de Sant Feliu de Guíxols. Amb aquest propòsit sol·licità una
autorització especial per viatjar a Espanya un cop finalitzades les activitats  científiques.
El permis va trigar uns quinze dies i fins a principis del mes d’octubre no va poder
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travessar la frontera per Cerbère, on el van anar a rebre la germana i el doctor Roberto
Crespi Ducleau, un metge militar italià que havia vingut a servir al costat de la República
i que estava treballant a l’hospital de Sant Feliu. Un cop arribat a la casa pairal, Matas
passà vàries setmanes intentant aconseguir uns passaports per poder-se endur la
germana als Estats Units. Com que els papers no arribaven (malgrat haver fet gestions
prop del president del Parlament de Catalunya, el també guixolenc Josep Irla), Matas
aprofità els dies per visitar alguns hospitals: l’Hospital General de Catalunya, a Barcelo-
na, l’Hospital de Santa Caterina de Girona i el que s’havia instal·lat en el Monestir de
Banyoles a les ordres del traumatòleg Francesc Jimeno Vidal. Mesos més tard, de volta
als Estats Units, en parlaria molt favorablement del nivell de les instal·lacions i  de la
cirurgia que va veure practicar en aquests centres. També va tenir l’oportunitat de patir
els estralls de  la guerra: la manca d’aliments i els bombardeigs, un dels quals va viure
personalment a Sant Feliu. El 28 de novembre arriben els passaports i els dos germans
es traslladen a Paris, però un cop a la capital francesa, Elvira desisteix d’anar a l’exili;
finalment, Rodolf Matas torna a Nova Orleans el dia 4 de gener de 1939.

Per la seva part, a les seves memòries, Trueta recorda l’ambient tens que envoltà el congrés.
Sabedors de la situació en què es trobava el territori català, molts col·legues i amics li
recomanaven que es quedés fora del país, que no tornés amb els seus. Trueta tenia clar on
estava el seu deure i rebutjà aquestes suggerències. Contestà amb duresa els comentaris
del cirurgià italià Mario Dogliotti que veia molt perillós viure a Barcelona: “Ara s’hi podria
viure”, li respongué Trueta, “si no fos pels bombardeigs dels vostres avions...”.

Però la recomanació més torbadora la hi va fer, de pas per París, “un conegut escriptor
català passat al servei de Franco” de qui Trueta no diu el nom.”Demani autorització per
entrar a l’Espanya nacional”, li digué l’anònim personatge. “A vostè no li faran res,
perquè com a cirurgià el necessiten, i si no, quedi’s aquí. Ara, si se’n va a Barcelona, no
s’hi quedi, perquè quan entri Franco –i Franco hi entrarà, sense cap mena de dubte-, si
el troben, l’afusellaran”. El propi Trueta reconeix que aquell consell fou més profitós del
que podia pensar, doncs poques hores després de l’ocupació de la ciutat comtal per
l’exèrcit franquista, el seu domicili particular fou assaltat per un grup d’individus amb
l’evident intenció de detenir-lo. L’oportuna sortida cap a l’estranger segurament li va
salvar la vida.

Aquest va ser el tràgic epíleg per aquell grup de professionals. Pocs mesos després de la
finalització del Congrés de Brussel·les tots els metges assistents i participants de
Catalunya es van haver d’exiliar: Josep Trueta al Regne Unit, Antoni Trias a Colòmbia,
Juan González-Aguilar a l’Argentina i Manuel Márquez a Mèxic. Molts anys després, només
els dos catalans van poder fer el viatge de tornada, per morir a la terra que els va veure
néixer.
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MÉDICOS CATALANES EN EL BURGOS
DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel
Acdèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUMEN: Analitzant principalment els fons històrics del Col·legi de Metges de Burgos,
s’estudien en aquest treball els metges catalans que durant la Guerra Civil, o en la
immediata postguerra, van treballar a la ciutat de Burgos i la seva província. També hi ha
dades sobre professors catalans que van treballar en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

Paraules  clau: Metges catalans. Activitat professional. Burgos. Guerra Civil (1936-1939).

RESUMEN: Basándose esencialmente en los fondos históricos del Colegio de Médicos
de Burgos, se estudian en este trabajo los profesionales sanitarios catalanes de los que
existe constancia documental, que desarrollaron alguna actividad asistencial en la ciu-
dad y provincia de Burgos durante los años de la Guerra Civil (1936-1939), y en la inme-
diata posguerra. También se hace referencia a algunos profesores catalanes del ámbito
de la ciencia y la tecnología que trabajaron en Burgos en este periodo.

Palabras clave: Médicos catalanes. Actividad profesional. Burgos. Guerra Civil (1936-1939).

*

1.INTRODUCCIÓN

La designación de Burgos como capital política y militar de la España nacional supuso
para la ciudad una grave alteración de su ordenada vida provinciana. La población pasó
en corto tiempo de 30.000 a 120.000 habitantes, con los consiguientes problemas de
alojamiento y manutención. El Ayuntamiento se vio en la necesidad de ceder o compartir
numerosos edificios e instalaciones de su propiedad para albergar dependencias y
organismos del nuevo gobierno, y de hacer frente a su mantenimiento, quedando al final
de la guerra profundamente endeudado1 .

Junto a elementos castrenses de muy diversa procedencia, se fue estableciendo en
Burgos todo el funcionariado preciso para el sostenimiento de los nuevos entes guber-
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namentales creados, a los que se sumaron un variado grupo de personas que sin desempe-
ñar ningún empleo oficial veían en Burgos el lugar más adecuado para lograr trabajo, una
recomendación, o favores de cualquier tipo. A esta población más o menos flotante había
que sumar un amplio grupo de refugiados, desplazados o huidos de la zona republicana, que
acababan recalando por motivos distintos en Burgos. Su origen geográfico, su extracción
social y su actividad laboral eran dispares, habiendo entre ellos un número significativo de
titulados universitarios superiores –profesores, abogados, ingenieros, médicos- que procura-
ron obtener algún acomodo coyuntural que les permitiera subsistir por el momento2 .

Es en este grupo en el que puede enmarcarse la presencia en Burgos durante el trienio
1936-1939 de algunos médicos catalanes, pocos, escapados de su lugar habitual de
residencia. El más conocido de todos ellos fue Ángel Antonio Ferrer y Cagigal, catedráti-
co y antiguo decano de la Facultad de Medicina de Barcelona, que, aunque por escaso
tiempo, ocupó cargos de relieve en el nuevo régimen; a analizar su actuación en Burgos
dedicaremos una atención preferente.

También, bajo diversas circunstancias, desarrollaron su actividad clínica en Burgos y su
provincia, en algún periodo de estos años: Francisco Javier Farrerons Co, Santiago
Subirachs Figueras, y desde otra perspectiva, Salvador Arias Manén.

En un apartado final comentaremos algunos otros profesores y científicos catalanes que
trabajaron en Burgos en esta época.

Es muy probable, casi seguro, que en estos años más médicos catalanes permanecieran
por un periodo de mayor o menor amplitud en nuestra ciudad y provincia; algunos adscri-
tos a unidades militares, otros simplemente alojados en Burgos en espera de nuevos
traslados o destinos; de ellos al no estar colegiados o desarrollar actividad profesional,
no ha quedado constancia documental que permita conocerlos.

2. ULTIMOS MESES Y MUERTE EN BURGOS DE ANGEL ANTONIO FERRER Y CAJIGAL (1936)

a) Hitos biográficos

Calbet y Corbella nos proporcionan las principales noticias conocidas sobre la trayecto-
ria vital del Dr. Ferrer y Cagigal3 . Vamos a recordar a su trasunto algunos de los aspectos
más destacados, para así entender mejor los meses finales vividos en Burgos.

El futuro Dr. Ferrer y Cagigal nació en Santander, de donde su madre procedía, el 1 de
octubre de 1886. Su padre, natural del Papiol, era médico jefe de la Compañía Transatlántica.
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Por las obligaciones profesionales del padre, a los pocos años, la familia se trasladó a
Cádiz, donde el joven Angel Antonio estudió y se licenció en medicina. Ejerció brevemente
como médico de la Marina Civil, y ya en 1910 obtiene una plaza de profesor auxiliar de su
Facultad. Con tan sólo 28 años, en 1914, gana por oposición la cátedra de Histología y
Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Cádiz, a la que cuatro años después se
le acumuló una de las cátedras de Patología y Clínica Médicas vacante.

En este periodo compaginó toda esta actividad académica y asistencial con la política,
consiguiendo en dos legislaturas acta de diputado por el partido liberal en las circuns-
cripciones del Puerto de Santa María y Cádiz.

A la muerte de Carlos Calleja Borja-Tarrius en 1923, logró por concurso de traslado la
cátedra de Histología y Anatomía Patológica de Barcelona, incorporándose en el curso
1923-24. A los pocos meses de su llegada se le encargó también la dirección de la
tercera Clínica Médica, vacante por el fallecimiento del Dr. Ferrer Piera.

Sus limitaciones visuales hicieron que se dedicase más a la anatomía patológica
macroscópica que a la histopatología, lo que posibilitó la temprana creación de un
museo con las principales piezas anatómicas que recogía; museo que fue inaugurado
oficialmente a finales de 1929, alcanzando un considerable volumen.

El 6 de mayo de 1928 ingresó en la Real Academia de Medicina de Barcelona con un
discurso sobre la Contribución al estudio de los aneurismas, que fue contestado por
August Pi-Sunyer.

Entre sus aportaciones técnicas y científicas figura un método de tinción macroscópica
de lípidos con un colorante rojo, el pimentón, al que se dio el nombre de “cajigalina”; y
la publicación durante tres años de unos Anales de la cátedra.

No abandonó sus actividades políticas siendo nombrado por el gobierno de la Dictadura
en 1929, decano de la Facultad, en sustitución de Eusebio Oliver Aznar; cargo en el que
cesó al advenimiento de la República.

Al comienzo de la Guerra Civil huyó a Italia, siendo destituido de sus cargos docentes por
orden de la Generalitat de Catalunya de 17 de agosto de 1936.

Desde Italia, muy probablemente a través de Francia, regresó a la España nacional
entrando por la frontera navarra, llegando a Burgos, en donde sin duda tenía contactos,
los primeros días del mes de septiembre de 1936, no consta si acompañado de su
familia o no.
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b) Actividades en Burgos

Por una orden de la Junta de Defensa Nacional dada en Burgos con fecha 4 de septiem-
bre de 1936 se trató de regular el inminente inicio de curso y la enseñanza en los
Institutos de Bachillerato del territorio sujeto a su control4 . En ella se determinaba que
las clases dieran comienzo el día 1 de octubre, se suprimía la práctica de la coeducación,
y se autorizaba a los claustros a “ llamar a su seno a los profesores que por causa de la
guerra no puedan presentarse en el instituto al que pertenecen, hallándose sin ocupa-
ción oficial en la población de su actual residencia”.

Abundando en estos aspectos, cuatro días más tarde, el Presidente de la Junta de
Defensa Nacional, general Cabanellas, firmó un decreto con el fin “de poder normalizar
la situación de los empleados públicos a quienes haya sorprendido el Movimiento Nacio-
nal, con causa justificada, fuera de su residencia oficial, y no hubieran podido reintegrar-
se a ella”5 . En él se establecía que todos los funcionarios estatales que se encontrasen
fuera de su lugar habitual de residencia debían presentarse a la Autoridad, Centro o
funcionario de superior categoría, de la provincia en que se hallasen.

Por otra parte, de conformidad con lo propuesto por el Rectorado de la Universidad de
Valladolid, la Junta de Defensa Nacional acordó suspender de empleo y sueldo a una
serie de profesores de su distrito; entre ellos a varios del Instituto de Burgos, y en
concreto a Marcelino Cillero Angulo, catedrático de Historia Natural del mismo6 .

En virtud de todo lo anterior el Dr. Ferrer y Cagigal fue nombrado inicialmente profesor
de Historia Natural del grupo femenino del Instituto de Bachillerato de Burgos7 , cargo
que desempeñó tan sólo unos pocos días del mes de octubre de 1936. El Instituto
burgalés acogió, en este periodo, a un considerable grupo de profesores de secunda-
ria y universitarios, de muy diversas procedencias; uno de ellos fue el Dr. Enrique
Súñer Ordóñez8 , catedrático de Pediatría de Madrid, con el que con gran probabilidad
mantuvo contactos previos Ferrer y Cagigal, y que sería uno de los responsables del
posterior trabajo que se le encomendó en Burgos.

En el n° 1 del ya denominado Boletín Oficial del Estado, del viernes 2 de octubre de 1936,
se publicó la “Ley de Estructuración del Nuevo Estado Español”, en cuyo Artículo 1 se
creaba una Junta Técnica del Estado, compuesta de varias secciones, a las que se llamó
Comisiones9 , que venían a sustituir a los antiguos ministerios. Una de ellas fue la de
Cultura y Enseñanza “que se ocupará de asegurar la continuidad de la vida escolar y
universitaria, reorganización de los centros de enseñanza, y estudio de las modificacio-
nes necesarias para adoptar ésta a las orientaciones del nuevo Estado”10 .
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Cuatro días más tarde se designó para la presidencia de la nueva Junta al general de
brigada Fidel Dávila Arrondo -quien debía ocuparse de la elección de los miembros de las
diversas Comisiones-11, cuya sede se estableció en la antigua Casa del Cordón.

De la Comisión de Cultura y Enseñanza fue nombrado presidente José María Pemán,
vicepresidente Enrique Súñer12 , y uno de sus vocales Angel Ferrer y Cagigal; a finales de
octubre de 1936 ya estaba configurada y actuando. Una Orden de 4 de noviembre concedió
un “carnet de identidad” a todos los integrantes de las distintas Comisiones, “para poder
acreditar su personalidad, que dará derecho al uso de armas cortas, y sirva de salvocon-
ducto permanente y pasaporte para circular por todo el territorio liberado”13 .

En las semanas sucesivas empezaron a aparecer en el Boletín Oficial del Estado algunas
de las resoluciones que iba adoptando la Comisión de Cultura y Enseñanza, muchas de
ellas de carácter expurgatorio. El 2 de noviembre acordó suspender de empleo y sueldo
a un amplio grupo de profesores de enseñanzas medias y superiores de los distritos de
Granada, Sevilla y Zaragoza14 , al que se sumó otro de los de Santiago de Compostela15 .
Pocos días más tarde una orden de la presidencia de la Junta Técnica del Estado estructuró
las comisiones depuradoras de personal docente en sus diferentes grados en pueblos y
ciudades. En su artículo 4 determinaba que “a medida que queden completos los expe-
dientes, la Comisión (Provincial) los elevará a la Comisión de Cultura y Enseñanza, con la
propuesta motivada correspondiente, indicando si la misma se formula por unanimidad
o por mayoría de votos; en este caso los vocales en minoría podrán formular su propues-
ta particular si lo estimasen oportuno”16 .

En estos quehaceres, que completaba con alguna tarea asistencial en el Hospital Militar
burgalés donde residía, transcurrieron los meses de noviembre y diciembre para el Dr.
Ferrer y Cagigal; hasta que inopinadamente falleció el día de Navidad.

c) Muerte

En la ciudad de Burgos a las 17:30 horas del día 26 de diciembre de 1936 Don Francisco
Rodríguez Tobes, juez municipal, y Don Antonio Fournier su secretario, procedieron a
inscribir la defunción de Don Angel Ferrer Cagigal, de 50 años, natural de Santander, hijo
de Vicente y Elisa, con domicilio ignorado, de profesión vocal de la Comisión de Cultura
y Enseñanza, y de estado casado con Doña Lidia Jorba, de cuyo matrimonio deja cinco
hijos llamados Gloria, Pilar, Carmen, Antonio y Enrique.

El fallecimiento se produjo en el Hospital Militar el día 25 a las 23:40 horas a consecuen-
cia de un tifus abdominal según consta de la correspondiente certificación facultativa.
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La inscripción se realizó en virtud de parte dado por el Director del citado Hospital Militar
de Burgos. Consta que no realizó testamento17 .

La prensa burgalesa del 26 de diciembre de 1936 recogió el hecho con dispar extensión.
En el Diario de Burgos sólo apareció el nombre en la sección de defunciones del Registro
Civil18 , en cambio en El Castellano se publicó una nota necrológica más explícita: “Ha
fallecido en esta capital el excelentísimo e ilustrísimo señor don Angel A. Ferrer Cagigal,
vocal de la Comisión de Cultura y Enseñanza de la Junta Técnica del Estado, catedrático
y exdecano de la Facultad de Medicina de Barcelona y su entierro se ha celebrado esta
mañana con distinguida concurrencia.

Presidía el cortejo fúnebre el presidente de las Juntas Técnicas, general Dávila, el gober-
nador civil de la provincia don Antonio Almagro, los presidentes de las distintas Juntas
Técnicas y varias autoridades locales.

A su distinguida esposa doña Lydia Jorba, hijos, madre y demás familia, acompañamos
en su justo dolor”19 .

Pocos días después, el 29 de diciembre, sus alumnas del Instituto, bajo el epígrafe A nuestro
querido profesor, le dedicaron un pequeño homenaje, que apareció en el Diario de Burgos:
“Ha muerto el eminente señor don Angel A. Ferrer Cagigal. Con él tuvimos durante muy pocos
días clase de Historia Natural. Después, otras ocupaciones le alejaron de nosotras, y él mismo
al ver el disgusto que esta separación nos producía, nos dijo: Yo también lo siento, pero son
tiempos de obedecer. España ahora, más que nunca, necesita del sacrificio de sus hijos. Y así
ha terminado su vida viendo el gesto heroico de su patria.

El era bueno y por eso el Señor ha querido llevarle consigo, y desde los luceros de la
nueva España velará por ella y por todos cuantos le quisieron en la tierra.

Sencillo, alegre, con él estudiábamos y aprendíamos sin darnos cuenta.

Dediquemos emocionadas un recuerdo cariñoso a quien en pocos días supo granjearse
las simpatías de todas, al mismo tiempo que nos instruía con elevado sentido pedagógico.
Sus alumnas burgalesas testimonian el más sentido pésame a su distinguida familia”20 .

Esta iniciativa se complementó con un triduo de misas en la iglesia de los jesuitas. “Las
misas que se celebren los días 30, 31 y 1° de año, a las nueve, en el Cristo de la Buena
Muerte de la Iglesia de la Merced, serán aplicadas por el eterno descanso del alma del
Excelentísimo e Ilustrísimo señor Don Angel A. Ferrer Cagigal. Sus alumnas de Bachille-
rato, ruegan a su familia y amistades la asistencia alguna de las indicadas misas”21 .



249Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 243-254, ISSN: 0213-0718

Médicos catalanes en el Burgos de la Guerra Civil (1936-1939)

El Dr. Ferrer y Cagigal fue inhumado en el cementerio municipal de San José, inicialmen-
te en un nicho de la Galería de Nuestra Señora del Rosario, el n° 32 de la Sección
segunda22 . Veinte años más tarde su viuda, Lidia Jorba Ruiz, dirige desde Barcelona una
instancia al alcalde de Burgos, solicitando adquirir a perpetuidad 28 metros cuadrados
de terreno de primera clase para panteón, contiguo al de Carmen Jalón Larragoiti, en el
patio de San Antonio, zona cuarta del cementerio de San José23 .

El Jefe del Negociado de Sanidad informó al alcalde con fecha 26 de marzo de 1957, que
el terreno solicitado estaba vacante, y no había motivo para no acceder a lo solicitado,
previo pago de 14.000 ptas. Con anterioridad el secretario del Ayuntamiento había
obtenido, también, el visto bueno del capellán administrador del cementerio.

A la vista de todo esto el alcalde acordó acceder a la petición de la viuda de Ferrer y Cagigal,
y dirigió un oficio a su homónimo de Barcelona, rogándole que hiciera llegar la resolución
adoptada a la interesada, quien el 30 de abril ya había realizado el preceptivo ingreso.

En una segunda fase, Lidia Jorba, solicitó al alcalde autorización para construir, en el
terreno ya de su propiedad, un panteón doble con cripta con capacidad para cuatro
sepulturas y un osario, cuyas obras serían ejecutadas de conformidad al proyecto que se
acompañaba, y bajo la dirección del arquitecto Luis Martínez Martínez24 .

El secretario general del Ayuntamiento remitió el proyecto al arquitecto municipal, quien
no encontró inconvenientes para su ejecución. El jefe de la sección de Fomento expuso
que conforme a las ordenanzas municipales se debía pagar 1.940 ptas., el 5% del presu-
puesto declarado.

Finalmente, el 17 de agosto de 1957, la Comisión Permanente Municipal aprobó por
unanimidad el dictamen; siendo comunicada de inmediato la resolución a la viuda de
Ferrer y Cagigal.

Las obras debieron demorarse un cierto tiempo, pues no fue hasta el 2 de marzo de
1959, cuando Lidia Jorba pidió autorización a la Alcaldía para trasladar los restos morta-
les de su marido, desde el nicho en el que se hallaban, al nuevo panteón ya finalizado25 .

3. OTROS MÉDICOS CATALANES EN BURGOS DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

 Son pocos los médicos catalanes con actividad profesional documentada en Burgos o
su provincia durante algún periodo de la Guerra Civil. En concreto, con diferentes grados
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de permanencia o vinculación, sólo se han podido encontrar tres: 1) Francisco Javier
Farrerons Co, 2) Santiago Subirachs Figueras, y 3) Salvador Arias Manén.

Es muy posible que en la capital provincial e incluso en localidades de menor población,
residieran, más o menos tiempo, algunos otros que no desarrollaran asistencia clínica, o
que ejerciéndola no llegaran a colegiarse por las vicisitudes de la contienda, no quedan-
do, en consecuencia constancia, explícita de su presencia, ni de su trabajo en el archivo
del Colegio de Médicos de Burgos, principal, aunque no única, fuente documental ana-
lizada en este apartado.

a) Farrerons Co, Francisco Javier

Nacido en Barcelona el 29 de junio de 1906, hijo del médico Francisco Javier Farrerons
Reñé y de Soledad Co. Se licenció en medicina en la Universidad de Barcelona en junio
de 1930; amplia estudios en varios países europeos y en Estados Unidos, especializán-
dose en alergia. Comienza a ejercer en Barcelona en 1932.

No sabemos exactamente la fecha de su llegada a Burgos, en donde residía en la calle
General Santocildes 4, 1° der. Fue dado de alta en su Colegio de Médicos el 15 de julio
de 1938, con el n° 467, siendo nombrado titular interino de Espinosa de los Monteros.
Pocos meses antes, el 26 de diciembre de 1937, había contraído matrimonio con Rosa-
rio de Velasco, afamada pintora, galardonada con la segunda medalla en la Exposición
Nacional de Pintura de 1935.

En su ficha colegial burgalesa figura como Jefe del Dispensario de Enfermedades
Anafilácticas del Hospital Clínico de Barcelona

Fue baja en el Colegio de Médicos de Burgos el 24 de mayo de 1939, por traslado a su
ciudad natal.

En su expediente colegial se conserva un carnet del Col.legi Oficial de Metges de
Catalunya, duplicado, expedido el 9 de octubre de 1936, en el que aparece domiciliado
en la calle Balmes 341, 5°26 .

b) Subirachs Figueras, Santiago

Realmente el Dr. Subirachs no llegó a Burgos durante la guerra, sino en la inmediata
postguerra, aun así lo incluimos en este grupo.
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Según los datos recogidos en su ficha colegial burgalesa, nació en Barcelona el 18 de
abril de 1885, licenciándose en medicina en su ciudad natal el 25 de junio de 1909.
Estaba casado con María Trianes Torres, con quien tuvo dos hijos, que a su llegada a
Burgos tenían 27 y 30 años.

Fue médico titular de Esplugues de Llobregat de 1911 a 1918. Se colegió en Madrid el 25
de noviembre de 1925, con domicilio en la calle de la Montera 47, como especialista de
proctología.

El 3 de noviembre de 1942 fue aceptado como miembro del Colegio de Médicos de
Burgos con el n° 611, siendo dado de baja por acuerdo de la Junta Directiva en mayo
de 194627 .

c) Arias Manén, Salvador

A su figura y a su obra he dedicado un trabajo monográfico con el título “Un cirujano
catalán en Burgos: Salvador Arias Manén (1909-1976)”, presentado en la jornada de
homenaje que se tributó al Dr. José María Calbet y Camarasa en l´Espluga de Francolí en
junio del pasado año 200728 ; a él remito a quien desee profundizar en su peripecia vital
y profesional. Voy a recordar aquí sólo unas breves pinceladas de ella que justifican su
inclusión en este apartado.

Nacido en Tarragona en 1909, Salvador Arias Manén estudió el bachillerato y la carrera
de medicina en Barcelona, donde se licenció en 1931. Discípulo del prof. Gil Vernet, se
especializó a  su lado en cirugía y urología, obtuvo a los pocos meses de graduarse una
plaza de médico interno de la Facultad de Medicina, que le permitió adquirir una sólida
experiencia asistencial.

Son años de intenso trabajo, publica varios estudios científicos, y es nombrado cirujano
de la Casa de la Caridad.

Al estallar la Guerra Civil, fiel a su ideario político, no duda en incorporarse como
oficial médico al frente de Huesca, trabajando más tarde en el hospital Militar de
Barcelona y en la columna del Campesino. A principios de 1939 pasa la frontera
francesa y se traslada a Marsella, desde donde regresa a la España nacionalista en
marzo. Es confinado en la plaza de toros de San Sebastián, y de allí enviado al
campo de concentración de San Pedro de Cardeña, situado a 10 kms. de la ciudad
de Burgos.
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En agosto de 1939 fue puesto en libertad, decidiendo instalarse en Burgos junto a su
esposa y su hijo, en donde comenzó una nueva etapa llena de actividades asistenciales,
empresariales y culturales, hasta su fallecimiento en Alicante el 17 de abril de 1976.

4. PROFESORES CATALANES QUE TRABAJARON EN BURGOS ENTRE 1936 Y 1939

En estos años de contienda Burgos acogió, como es evidente, no a médicos en exclusiva,
sino a muchas más personas de origen catalán, de muy diverso origen y actividad profe-
sional, a las que circunstancias dispares hicieron llegar, solos o con sus familias, a la
capital de la España nacionalista. De entre ellos vamos a reseñar aquí a tres profesores,
que en virtud de las disposiciones a las que hemos hecho referencia, ejercieron la
docencia en el Instituto de Bachillerato burgalés, empleo que les permitió sobrevivir con
dignidad en aquel azaroso periodo.

a) Caixes Gilabert, José

Catedrático del Instituto de Reus. En el de Burgos daba clases de agricultura. Vivía en la calle
de la Moneda 15-17, entresuelo. El 20 de enero de 1939 le concedieron un permiso de 15
días para visitar a su familia en Reus, que había sido ocupada por las tropas nacionalistas29 .

b) Chinchilla Ballesta, Celestino

Director y catedrático de matemáticas del Instituto de Segunda Enseñanza “Balmes” de
Barcelona. Se le adjudicaron 15 horas semanales lectivas de su disciplina en el de
Burgos. El 24 de enero de 1939 se le extendió salvoconducto para reintegrarse a su
plaza tan pronto las tropas nacionalistas entrasen en Barcelona30 .

d) Marqués Fabra, Ramón

Profesor titular y tesorero de la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona. En un
principio, por orden de 27 de enero de 1937, fue adscrito a la Escuela de Trabajo de
Burgos; más tarde, el 16 de noviembre de 1938, pasó a prestar sus servicios en el
Instituto de Segunda Enseñanza burgalés. En concreto se le encomendaron las clases
de matemáticos de primer y segundo cursos, 12 horas lectivas semanales, con la remu-
neración de 1.800 ptas. anuales.

El 8 de marzo de 1939, la Jefatura de Enseñanza Profesional y Técnica del Ministerio de
Educación Nacional comunicó al director del Instituto, su cese por reintegrarse a su
plaza en Barcelona31 .
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EL COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA DURANT

LA GUERRA I LA POSTGUERRA FRANQUISTA

BLANCAFORT SANSÓ, Xavier

RESUM: L’activitat col·legial s’adapta a les necessitats derivades de la guerra i es manté,
encara que disminuïda, fins al darrer moment. Durant la postguerra la institució esdevé
un component més del règim, però la discussió entre els metges més directament vinculats
al Movimiento i aquells més preocupats per la defensa de la professió possibilita un cert
equilibri beneficiós pel conjunt de la professió.

Paraules clau: Col·legi de metges, Guerra Civil, postguerra, COMB.

RESUMEN: La actividad colegial se adapta a las necesidades derivadas de la guerra y se
mantiene, aunque disminuida, hasta el último momento. Durante la postguerra la insti-
tución se convierte en un componente más del régimen, pero la discusión entre los
médicos más directamente vinculados al Movimiento y aquellos más preocupados por la
defensa de la profesión permite un equilibrio beneficioso para el conjunto de la profe-
sión.

Palabras clave: Colegio de médicos, Guerra Civil, postguerra, COMB.

*

ELS ANTECEDENTS: L’ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL DURANT ELS ANYS DE LA SEGONA
REPÚBLICA. (1931-1936)

Si bé els metges no havien constituït mai un grup social homogeni, malgrat el seu intent
de definir-se com a classe, en els anys republicans augmenten les seves diferències.
S’avança cap a la socialització de la medicina en contra de la voluntat d’alguns metges,
que veuen desvalorat el seu treball i disminuït el seu prestigi social i valor moral.

Durant aquesta etapa l’actuació col·legial adquireix unes connotacions específiques,
no tant per novetats en la tipologia dels conflictes i les reivindicacions propis de la
professió mèdica, sinó sobretot pel caràcter innovador del marc legislatiu i institucional
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autonòmic. El dubte pel que fa a la supervivència col·legial o l’assimilació amb el Sindicat
de Metges marca el to de moltes discussions. Finalment, amb la creació del Col·legi de
Metges de Catalunya, s’inicia una etapa d’estreta col·laboració i divisió del treball en la
defensa dels interessos professionals entre ambdues entitats, atribuint al Sindicat el
“poder legislatiu” i al Col·legi “l’executiu”.

LES LIMITACIONS DE L’ACCIÓ COL·LEGIAL DURANT ELS ANYS DE LA GUERRA CIVIL
(1936-1939)

L’organització sanitària catalana i les corporacions i entitats professionals s’adapten a les
noves condicions, cedint protagonisme a sindicats i partits que assagen i posen en marxa
mecanismes nous per resoldre les noves necessitats derivades de la guerra i emprendre
transformacions socialitzadores i solidàries. En contrast amb altres entitats professionals
sanitàries, com el Col·legi de Farmacèutics i el d’Odontòlegs, que veuen els seus locals
incautats pel personal que hi presta serveis, provocant un trencament total amb la seva vida
corporativa anterior, la seu col·legial no és dedicada a cap altra finalitat durant la guerra. Un
Comitè Obrer de Control del Sindicat manté vigilància armada al Casal del Metge, servei
finançat per totes les entitats allà hostatjades. Inicialment el Col·legi queda supeditat al
Comitè de Control vinculat al Comitè Central de Milícies Antifeixistes, que constitueix una
Caixa de Socors nodrida per aportacions del Col·legi i del Sindicat i destinada a ajuts per a les
famílies dels metges morts o ferits al front de lluita o complint el seu deure professional. Ben
aviat, però, es dissol el Comitè de Milícies i desapareix el Comitè de Control Col·legial.

En aquest context, l’activitat del Col·legi de Metges de Catalunya (CMC), se supedita
totalment als nous paràmetres de la revolució i la guerra i desenvolupa les seves activitats
de forma limitada amb una marcada inèrcia continuadora: altes, baixes, recurs al Tribunal
de Cassació pels metges titulars, gallardets1  per als cotxes dels metges, rebaixes als vols
d’Air France, assegurança social de malaltia, contractes de conductes, control de les
companyies d’assegurances, designació de representants per a concursos de places
mèdiques,... El CMC es responsabilitza d’informar sobre els metges morts o desapareguts,
de transmetre les normes emanades del Departament per a la defensa de la població civil,
de regular i dispensar receptes d’aliments per als malalts, de reorganitzar la lluita antivenèria
i antileprosa, de repartir la monografia reforma eugénica del aborto entre els col·legiats.

Les actes col·legials evidencien aquesta activitat: “Altes: Emili Aimerich i Buxadé, Berga,
17 setembre del 36, ...Total 22. Baixes: per defunció (13), per trasllat (5), per deixar
l’exercici (2). Canvis de domicili. Vigilància Casal: compte de la instal·lació d’un cos de
vigilància al sosteniment del qual contribuí en ordre a l’import del lloguer la nostra entitat
conjuntament amb les demés que formen les oficines mancomunades. Caixa de Socors:
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compte de la creació d’aquesta caixa especial i d’una quota extra de cinc pessetes al
semestre. Inscripció col·legiats: ...col·legiar els companys que havent acabat l’exercici
no es trobin en possessió encara del Títol de llicenciat corresponent i en el seu lloc
exhibeixin el resguard d’haver satisfet els drets de l’esmentat Títol.” A 31. XII 1936.

Una altra acta diu així: “...s’ha rebut un ofici de l’Ajuntament del Masnou demanant
Certificats Mèdics Oficials (edició especial per a pobres) per expedir-los a l’estanc
d’aquella Vila. S’acorda contestar-los-hi en el sentit de que segons l’ordre de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya aquesta mena de certificats sols
es poden expedir en els Departaments d’Assistència Social dels Ajuntaments, tota vegada
que únicament aquests són els coneixedors dels pobres de solemnitat de llur cens, per
la qual cosa, no podem entregar-li els esmentats certificats, ultra obligació que tenen els
Ajuntaments de tindre’n en dipòsit per a repartir-los directament” A 48. VII 1938.

I la mateixa acta, més endavant diu així: “... havent-se rebut la denúncia d’un ciutadà de
Vic referent a que l’encarregat de la funerària no utilitza els certificats de defunció
oficials del nostre Col·legi, i si en canvi un certificat semblant imprès per compte i risc de
l’esmentada Funerària, el Dr. Canal proposa escriure al Dr. Planas i Salomó de Vic per a
que procuri indagar la certesa de tal falsificació i demanar-li es prengui la molèstia de
comprovar, prop de l’Oficina de Registre Civil, l’exactitud de la denúncia rebuda i obrar
així en conseqüència” A 48. VII 1938.

Durant tot aquest període es col·legien provisionalment els metges que acaben els
estudis i es traslladen al front. Atès que la complexitat de la realitat política no aconsella
la celebració d’eleccions col·legials, en arribar al límit estatutari per a la renovació de
Junta, els càrrecs són prorrogats inicialment per tres mesos, situació que es consolida
durant tots els anys de guerra.

La interinitat de la junta col·legial no és un obstacle perquè la Generalitat segueixi atorgant
al CMC l’autoritat per intervenir en conflictes sobre actituds individuals respecte a la gue-
rra, des de discutibles certificats d’exempció del servei militar, dispenses de receptes
d’aliments o control dels estupefaents. Es fan gestions adreçades a millorar la situació
dels metges empresonats i es sol·liciten indults per les condemnes d’altres metges.

El caràcter gremial del Col·legi pel que fa al control econòmic de la professió es manté,
enmig de les dificultats dels repartiments a causa dels metges mobilitzats que no
exerceixen i d’aquells als quals es perllonga la categoria fiscal anterior malgrat la
disminució dels seus ingressos des de l’inici de la guerra, situació que s’intenta resoldre
amb pròrrogues o negociant amb la Delegació d’Hisenda les baixes contributives pels
metges mobilitzats i la tributació a la baixa.
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El desgavell disminueix notablement els ingressos col·legials, sobretot en deixar-se d’exigir
els certificats mèdics, en molts casos pels mateixos centres oficials, de manera que fins
i tot es fa difícil liquidar les quotes dels associats a “la Previsión Médica Nacional”.
Algunes sol·licituds de prestació a la Mutual no són ateses per la dificultat d’acreditar
legalment les defuncions que no consten a cap registre civil, situació que augmenta les
sol·licituds d’ajut col·legial per part de les famílies afectades.

La radicalització social a la reraguarda fa extraordinàriament controvertida la posició
dels metges no compromesos políticament. A molts pobles la seva figura s’identifica
amb el burgès benestant, mal vist pels moviments populars radicals, però element im-
prescindible com a professional per a la salvaguarda de la població, dualitat que genera
tensions a molts pobles i determina que el consell del Col·legi demani al Dr. Trias i Pujol
de vetllar per la vida i l’exercici dels metges de la seva demarcació. En aquestes
circumstàncies molts metges s’afilien a organitzacions obreres, però continuen refusant
el caràcter laboral de la seva professió i, malgrat les pressions de la Direcció General de
Treball per obligar a proveir-se d’un certificat de treball de difícil adquisició sense sindicació
reconeguda, es reforcen en la decisió col·legial de mantenir el carnet com a instrument
d’identificació.

Les morts al front o la mort natural d’alguns dirigents històrics i el pas a la zona nacional
o a l’estranger de bastants metges, minven la força del Col·legi. Fins al darrer moment es
donen suport a les actuacions sanitàries de la Generalitat, especialment en el camp de
l’intrusisme, la lluita antivenèria i la campanya de vacunació antitífica de l’estiu del 38.
La distorsió de l’activitat col·legial queda encara més agreujada pels efectes dels
bombardeigs, que afecten sobretot els locals de Tarragona i Lleida, però també el Casal
del Metge queda deteriorat i es planteja el possible trasllat de les oficines. La
correspondència entre les seccions de Barcelona i Tarragona és esfereïdora.

Malgrat tot l’activitat col·legial continua fins al darrer moment: “... Havent arribat en
coneixement d’aquestes oficines l’exercici en la població de Codines del Vallès d’un
metge no col·legiat a la nostra secció s’acorda gestionar la personalitat del mateix i
enviar-li una lletra per a què passi per les nostres oficines per tal de legalitzar la seva
situació col·legial” A 55. I 1939.

EL COL·LEGI DE METGES SOTA EL CONTROL FRANQUISTA (1939-1958)

Amb l’ocupació militar desapareix l’estructura col·legial emanada de la legislació
autonòmica, recuperant-se els àmbits provincials. La supressió del Sindicat i el
nomenament de la Comissió Gestora de la província de Barcelona per tal de fer-se
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càrrec de les actuacions col·legials i de tots els béns i serveis sindicals obre una llarga
etapa de control i submissió político-ideològica. El to de la reunió constituent manifesta
una clara subordinació a les directrius oficials i un acatament al nou ordre polític: “...El
doctor Carulla dice que como primer acto a realizar cree deberia ser rendir un tributo a
los caídos, en su triple forma de sesión necrológica, funerales y protección a las familias.
Asienten los demás miembros de la junta. Se acuerda por unanimidad enviar telegramas
de saludo y adhesión a las Autoridades: S.E. el Caudillo, Ministerio  de la Governación,
Director General de Sanidad, Secretaria Nacional del Movimiento, Delegado Nacional de
Sanidad, excmo. Señor presidente de la Diputación Provincial, Alcalde, Gobernador Ge-
neral y Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista.  Acta nº 1 de constitución
celebrada el día 3 de Abril de 1939. Año de la Victoria; por la Comisión Gestora del
Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona”.

Crida l’atenció que es reinicia la numeració de les actes i ja no és el Col·legi de Catalunya,
sinó el Provincial de Barcelona.  Per arrodonir-ho, a partir d’ara totes les actes
s’acompanyen del segell de l’àguila imperial.

La composició de la Gestora reflecteix una dualitat entre els professionals preocupats
bàsicament per l’acomodació de la infraestructura organitzativa mèdica anterior i per la
defensa de la professió en les difícils circumstàncies, que àdhuc els porta a proposar un
avantprojecte sobre coordinació sanitària amb les altres províncies catalanes, i els metges
més directament vinculats al Movimiento, com el Dr. Avilés, delegat de Sanitat de FET i
les JONS de la província, més interessats en la fusió del Sindicat amb el Col·legi i en els
processos de depuració. Resultat del capteniment per esborrar qualsevol indici
d’estructura organitzativa d’abast català, la Gestora reajusta les actuacions col·legials a
l’àmbit provincial i desmantella les infraestructures creades a escala catalana des del
Sindicat i el Col·legi de Metges de Catalunya.

La Gestora assumeix el control del funcionament de la Mutual, la Caixa de Beneficiència, la
Cooperativa, la Caixa de Previsió i Crèdit i les instal·lacions del Casal. El Casal del Metge,
transformat en “Casa del Médico” esdevé la seu de la Gestora col·legial, de la “Jefatura
Provincial de Sanidad de FET i JONS”, dels Col·legis de Llevadores i de Practicants, de la
“Revista Médica de Barcelona” i de l’”Instituto Médico-Farmacéutico”.

L’entitat actua en coherència amb els nous ideals del nacional-catolicisme –solemnes
funerals pels “Caídos por Dios y por España”, sessions necrològiques d’homenatge,
col·locació d’una làpida amb els seus noms- i participa en la dràstica anul·lació de
qualsevol tret identificador de catalanitat, recordant als col·legiats “la necesidad de
cumplimentar las disposiciones vigentes referentes a redactar en castellano rótulos,
recibos, impresos, ... “, substituint les obligacions del Casal del Metge per altres
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“redactades en el idioma oficial” i esborrant del Casal del Metge les empremtes del seu
esperit i dels seus fundadors, substituint “las antiguas inscripciones del Sindicato que
figuran en la escalera principal por el emblema nacional español así como modificar la
placa que perpetua la memoria del Dr. Moll”.

Les primeres actuacions col·legials s’adrecen ineludiblement a la refeta de les simples
estructures burocràtiques, requerint la presentació de títols a tots els col·legiats
provisionals “durante el período de dominación marxista”, reprenent les admissions
condicionades a l’exigència del títol, a l’obligació d’assegurar-se bé a la Mutual o a la
“Previsión Médica Nacional” i als avals o informes polítics favorables, controlant les
baixes, facilitant carnets provisionals de metge i establint una quota col·legial de 10
ptes. semestrals. Per tal d’assegurar un mínim funcionament de seguida es reorganitzen
les velles Comissions Col·legials de Deontologia i Intrusisme, Assistència Mèdica,
Accidents de treball, Partits Mèdics, ... es recorda als metges l’obligatorietat d’ús del
paper oficial per als certificats, es reclama la col·laboració d’agents de policia per afron-
tar l’intrusisme i el curanderisme, es publica la “Guía médica” en col·laboració amb els
laboratoris Andrómaco.

La Gestora és també responsable de situacions conflictives com la de resituar els
professionals mobilitzats als pobles, clíniques, consultes, laboratoris i hospitals i alhora
satisfer les apetències d’”excautivos y ex-combatientes” pels llocs de treball que han
deixat vacants els desapareguts, empresonats i exiliats. La Comissió creada per a vetllar per
l’aplicació correcta del Decret sobre col·locació d’excombatents aplica criteris més polítics
que professionals i posa de manifest els recels entre els diferents sectors que donen suport.

Un any després de l’entrada de les tropes “nacionals” a la ciutat, el governador civil
nomena els components del nou “Consejo Directivo” del COMB, proposats pel Consejo
General de Colegios de Médicos, posant fi al mandat de la comissió Gestora i als dubtes
sobre l’existència col·legial. El Consejo General és l’únic interlocutor de la professió
amb les autoritats, dictamina, orienta i dirigeix les activitats col·legials, els nomenaments
de càrrecs, els pressupostos; aprova o esmena les propostes de les comissions; contro-
la l’afiliació obligada a la Previsión Médica Nacional o a la Mutual i centralitza les
prestacions als orfes; àdhuc edita els diplomes commemoratius dels cinquanta anys de
professió i dota el nomenament de Col·legiat d’honor de connotacions polítiques.

El dubte entre mantenir l’associacionisme corporatiu tradicional o enquadrar els metges
al sindicalisme vertical es va resolent amb distintes fórmules a l’ensems de l’evolució del
règim, des del control directe governamental de la inicial Comissió Gestora a la subjecció
al Consejo General de Madrid. Els metges barcelonins, un cop reconeguda la tradició
corporativa de la institució col·legial i integrada al joc polític franquista mitjançant la
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seva designació de càrrecs a les cambres locals i a les Corts, apliquen una ambigua
tàctica entre el sotmetiment a les decisions del Consejo General i la instrumentalització
de tots els elements d’intervenció que aquest posa a la seva disposició per millorar la
seva situació professional i econòmica.

Els anys quaranta són els més “blaus” de la vida del COMB que corporativament manté
una tònica d’inèrcia a l’espera d’ordres i de voluntat manifesta d’oblidar públicament
els anys republicans. El COMB s’adhereix a l’homenatge dels metges espanyols a “Nues-
tro Invicto Caudillo”, el 1942; l’any següent fa una solemne inauguració al Casal del
Metge de la làpida d’homenatge als metges caiguts, ofereix les insígnies d’or als metges
condecorats pel règim, organitza sessions amb documentals científics alemanys, ofereix
cursos d’aquesta llengua; dóna publicitat a les possibilitats de marxar a exercir a
Alemanya, s’atorguen preferentment places de titulars a aquells que “no dudaron en
ofrecerlo todo por Dios y por la Patria”, i en absolut es qüestionen els criteris marcadament
proclius al favoritisme polític dels candidats seleccionats per ocupar places a hospitals
i entitats d’assegurança col·lectiva. La conscienciació patriòtica i la difusió del nou
ideari nacional catòlic són part de la contribució col·legial a la parafernàlia de la victòria:
“A petición de la Junta Nacional de Socorros para los Huérfanos de la guerra de España,
se acuerda contribuir con la cantidad de cien pesetas, significándoles que considera-
mos dicha cantidad insuficiente, dada la alteza del fin a que se destinan, pero que para
su fijación hemos debido tener en cuenta el agobio económico de este Colegio causado
por tener que atender a los numerosos huérfanos de médicos... que la actuación crimi-
nal de los rojo-separatistas, por una parte y la patriótica y valerosa aportación de mu-
chos compañeros al Glorioso Movimiento Nacional ha dejado de la indigencia” A 47. II
1940.

Les noves concepcions morals oficials, sobretot davant la sexualitat, tenen també
conseqüències per als metges. La llei de protecció a la natalitat i condemna a les
pràctiques anticonceptives i a l’avortament implica el Col·legi juntament amb l’estament
eclesiàstic, i les denúncies sobre avortaments practicats durant la guerra que apareixen
en el Tribunal de Depuració i els dictàmens sol·licitats pels jutjats sobre presumibles
delictes són traslladats al Jutjat de Guàrdia. Tanmateix, les autoritats no aconsegueixen
de la Junta el tracte diferenciat per a les dones metges. La comunicació que explicita
que les “senyoretes” no poden pertànyer al Col·legi com a associades si no acrediten
estar exemptes o haver complert amb l’obligació patriòtica del Servei Social, determina
una resposta contundent recordant el caràcter de corporació oficial de Dret públic en la
qual les “senyoretes” no hi són associades sinó col·legiades.

La prohibició explícita de publicar butlletins col·legials no elimina totalment els canals
d’informació mantinguts mitjançant les sessions radiofòniques setmanals a Ràdio Bar-
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celona o les circulars informatives, remeses als col·legiats des de febrer de 1943.
El gir de la situació europea a partir de 1942 obliga a allunyar els personatges més
feixistes de l’escena política i serveix per reajustar el poder de les diferents famílies que
coexisteixen sota l’aixopluc del franquisme. Sembla ser que les reunions de la Junta
prossegueixen a la penya del Cafè Vienès al Passeig de Gràcia, on acudeixen diferents
metges, uns tot just tornats de l’exili com el Dr. Trias Pujol. És probable que d’aquestes
tertúlies procedeixi l’escassa iniciativa d’oposició de la directiva col·legial. A partir del
1943 el Col·legi s’encarrega de fer el seguiment dels metges sotmesos al règim de
llibertat vigilada.

Des de 1939, la “Jefatura Provincial de Sanidad” assumeix la provisió de vacants de
titulars i reserva al COMB la proposta dels candidats, tasca que s’efectua seguint criteris
mixtos entre l’antiga normativa sindical i l’adhesió al nou règim, negant places a metges
subjectes a expedient de depuració, però evitant alhora la seva concessió indiscriminada
als excombatents. Els conflictes apareixen a l’hora de desplaçar metges instal·lats a les
places des dels anys republicans, situació que pot resoldre’s amb comunicacions de
l’estil de l’amonestació presencial al Dr. Pere Barré, que es negava a abandonar la seva
plaça: “la negativa a cumplimentar lo ordenado puede ser interpretada como el intento
de considerar como derecho legítimo situaciones que provienen de origen ilegítimo,
perjudicando notoriamente a compañeros que por su significación indiscutible de
españolismo tuvieron que abandonar la población y le previene de que este Consejo
Directivo, agotados los medios amistosos y considerando un acto de rebeldia el no
acatamiento a lo impuesto, inspirado en el deseo de concordia y no pudiendo aceptar la
continuación de una situación de tan bastardo origen, recurrirá a las autoridades guber-
nativas solicitando el apoyo que le ha sido ofrecido para resolver cuestiones semejan-
tes”. A 81.X-40.

La progressiva ampliació de la cobertura de l’assegurança obligatòria i les dificultats de
subsistència de la medicina liberal, a més dels avantatges laborals que suposen per als
metges les vacances i la seguretat de rebre una pensió de jubilació, augmenten la
inserció dels metges catalans a l’estructura estatal, procés que assoleix un abast massiu
a partir dels anys seixanta. La tasca col·legial queda marcada per la contradicció entre el
manteniment del paradigma de la professió liberal, defensat en teoria per la totalitat del
col·lectiu, i l’acceptació de diverses variants d’assalarització i funcionarització. Els metges
recelen davant una proposta de política sanitària elaborada al marge de les seves
organitzacions i que no respecta el principi de lliure elecció; temen la progressiva pèrdua
de nivell econòmic i científic de la professió i sospiten que allò que s’enceta com un
servei als més desfavorits acabarà sent un servei estatal generalitzat. D’altra banda,
aquells que han iniciat negocis o adquirit compromisos laborals amb empreses
d’assegurances i mútues es troben davant d’un futur incert, tant per la davallada de
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clients que suposa la implantació del SOE com pels dubtes del seu funcionament
concertat. L’excés de titulats, la raquítica estructura sanitària oficial i les dificultats per
consolidar clienteles particulars genera situacions d’atur. Des del COMB es reitera la
clàssica sol·licitud de limitar l’accés a les facultats, mentre s’intenta incidir en la millora
de les condicions laborals.

Malgrat l’oposició col·legial al projecte, a partir de la implantació del SOE s’arriba a un
cert pacte de silenci a canvi del manteniment de la pràctica privada i mutual anterior.
Exceptuant els metges que tenen com a perspectiva la carrera universitària i les càtedres
del Clínic, la majoria adopten un criteri pràctic i s’afanyen a fer papers per no perdre el
dret a ocupar una plaça, tot i que alguna no es fa efectiva fins a vint anys després. A partir
del 1945, sota el control del Consejo General, s’estableixen les Comissions assessores
del SOE, CASOE, a tots els col·legis provincials.

El 1946 es crea la Comissió de Defensa dels Interessos Professionals amb uns objectius
ben explícits: “ahora más que nunca deben los colegios actuar como verdaderos aboga-
dos defensores de la clase que está sufriendo una crisis que amenaza con hundirla... De
hecho, los ingresos promedio de la clase médica están cada dia en desventaja con el
progresivo aumento del coste de vida y hoy existen verdaderos parados” A 219.V-46.

La Comissió denúncia les mútues incumplidores amb la normativa laboral i vehiculitza
l’ajut material i la defensa jurídica dels metges acomiadats, gràcies al suport d’una
caixa de resistència i posteriorment des de la Secció de Socors. La Junta manté una
posició ambigua respecte a les companyies més fortes que pugnen per tenir un
reconeixement diferencial que permeti burlar la normativa laboral. Amb la col·laboració
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, la Comissió fixa les tarifes mínimes de les
diferents especialitats.

La junta presidida pel Dr. Arandes centra l’atenció en aspectes econòmics i de serveis,
tant en relació amb la tasca professional dels metges pels quals se segueixen defensant
les tarifes mínimes, com en el vessant col·legial, concentrant iniciatives per millorar les
finances de la corporació. Amb aquesta finalitat es fixa una quota d’entrada de 1.000
ptes, s’agilitza la tramitació d’expedients, s’ofereix el servei de la Secció de l’Automòbil,
i es proposa un servei d’habilitació per al cobrament dels honoraris mèdics a través de la
Secció Administrativa, hereva del Sindicat. Aquesta Secció és la principal beneficiària
de l’impuls ja que augmenta els dipòsits amb les pensions dels metges de la Federació
de Mutualitats i més endavant del SOE, fins esdevenir una entitat d’estalvi sòlida.

Amb la guerra, l’esperit de renovació científica i l’empenta catalanitzadora queden
amargament esborrats, però les relacions familiars i professionals entre el col·lectiu
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mèdic possibiliten la permanència d’un cert caliu i, progressivament, per sota de l’obligat
emmotllament a les noves estructures es desplega un estil diferenciat en les formes i el
tracte amb el Consejo General des de Catalunya, que permeten fins i tot refusar amb
rotunditat algunes de les propostes oficials.

ELS FETS I LES PERSONES

1934, 30 de juny: desapareixen els col·legis provincials i es constitueix el Col·legi de
Catalunya.

1936, 20 de juliol: es crea el Comitè de Control Col·legial, vinculat al Comitè Central de
Milícies Antifeixistes. El componen 24 metges: Víctor Viladrich, Pelai Vilar, Joaquim Rovira,
Francesc Tabernero, Fèlix Martí, Xavier Serrano, Frederic Tarrida, Joaquim Soler, Enric
González, Josep Ibusquiza, Pere Barella, Ferran Rosell, Pere Mas, Josep Capella, Frederic
Duran, Francesc Bergós, Modest Garcia, Salvador Arias, Fèlix Morales, Gabriel Capó,
Abelard Servent, Miquel Taverna, J. Sancho i J. Bayona. Entre el 2 de juliol i el 3 de
desembre les reunions efectuades no consten en acta.

1936, setembre: la incorporació dels anarquistes al govern de la Generalitat possibilita
la dissolució d’ambdós comitès.

1936, octubre: el Dr. Antoni Trias i Pujol és nomenat comissari delegat interí per la
Conselleria de Sanitat per tal d’exercir funcions d’inspecció i control al Col·legi i al
Sindicat, amb l’intent d’allunyar de les organitzacions mèdiques tradicionals pressions
més radicals que les posin en perill.

1936-1939: la junta de la Secció de Barcelona-Circumscripció del Col·legi Oficial de
Metges de Catalunya és formada pels doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin, Alfred
Canal, Josep M. Serra, Joan Soler i Francesc Viarnés.

1939, 5 de gener: data de la darrera acta del Col·legi durant l’etapa bèl·lica. La signen
els doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin i Alfred Canal.

1939, 2 de març: data de la primera acta del Col·legi acabada la guerra. La signen els
doctors Lluís Marimón, Delfí Sanmartin i Alfred Canal.

1939, 22 de març: supressió del Sindicat i nomenament de la Comissió Gestora de la
província de Barcelona, presidida pel Dr. Vicente Carulla i amb al participació dels doctors
García Tornel, Avilés, Roca Puig, Vila Coro, Rocha i García-Die.

1939, 7 d’octubre: el BOE publica l’ordre de depuració dels metges per la seva conducta
político-social en relació al Glorioso Movimiento Nacional.
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1939, 28 de desembre: cessament de la Gestora i nomenament dels components del
“Consejo Directivo” del COMB: Carulla, García Tornel, Roca Puig, Vila Coro, Rocha.

1945: acaba la prohibició de publicar el Butlletí col·legial.

1946, 15 d’octubre: es dicten les Normes de Regulació de les condicions de treball dels
metges amb les entitats.

1948: el Dr. Carulla dimiteix de la junta de govern.

1948, maig: eleccions per a compondre la CASOE: Josep Espriu, Josep Bartolomé, Alfons
Gregorich, Àngel Soler i Antoni Alzamora.

1949, agost: surt el primer número de la revista “Horizonte”, butlletí portaveu de la
CASOE i primera publicació col·legial amb continuïtat des de 1939.

1951: el Dr. García Tornel dimiteix de la junta de govern.

1953, 4 de novembre: el Dr. Ramon Arandes agafa el relleu de la presidència del COMB.
S’interpreta com un intent del CG de posar al capdavant del Col·legi un home no significat
ni en els anys republicans ni en la Guerra Civil, amb prou garanties de fidelitat al règim i
sense interessos que l’empenyin a postures de frontal oposició a la implantació del SOE.

1956: desapareixen la CASOE i la Secretaria d’Assistència Pública Domiciliària i se
substitueixen per les respectives Seccions Col·legials.

1957, 22 de maig: es crea la Secció Col·legial d’Assistència Sanitària, que realitza els
treballs previs per formar una societat anònima i posar en marxa l’Assistència Sanitària
Col·legial.
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EL TRIBUNAL DE DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS POLÍTIQUES
DEL COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE BARCELONA (1939-1941)

BRUGUERA I CORTADA, Miquel

RESUM: En la immediata postguerra, res no es va escapar a la repressió dels vencedors.

Al COMB es va constituir el Tribunal de Depuracions de Responsabilitats Polítiques, que

revisà entre 1939 i 1941 els expedients de 2.598 metges, la totalitat dels col·legiats,

essent absolts directament el 87,8%; de la resta, van absoldre alguns més i solament el

9% van ser sancionats, un terç dels quals amb una simple amonestació sense

conseqüències. Les suspensions d’exercici es van limitar al 2% dels facultatius. Val a

destacar la benignitat del tribunal, per la voluntat del jutge instructor i la determinació

del president del COMB de causar un mínim de perjudicis als metges. L’exili de molts

d’ells va evitar un major grau d’afectació del col·lectiu.

Paraules clau: Col·legi de Metges i Guerra Civil. Jutjat d’Instrucció del COMB. Metges i responsabilitats polítiques.

Sancions a metges. L’exili mèdic.

RESUMEN: Durante la posguerra inmediata nada se sustrajo a la represión de los vence-

dores. En el COMB se constituyó el Tribunal de Depuraciones de Responsabilidades

Políticas, que revisó entre 1939 y 1941 los expedientes de 2.598 médicos, la totalidad de

los colegiados, absolviendo directamente el 87,8% de los mismos; del resto, una parte

acabaron absueltos y el 9% fue sancionado, de ellos, un 3% mediante una amonestación

simple. Las suspensiones del ejercicio profesional se limitaron al 2% de los facultativos.

Es preciso destacar la benignidad del tribunal, por la voluntad del juez instructor y la

determinación del presidente del COMB de causar los mínimos perjuicios a los médicos.

El exilio de muchos de ellos evitó un mayor grado de represalias.

Palabras clave: Colegio de Médicos y Guerra Civil. Juzgado de Instrucción del COMB. Médicos y responsabilidades

políticas. Sanciones a médicos. El exilio médico.

*
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ELS PRECEDENTS

L’ordre de 6 d’octubre de 1939, publicada al BOE del 7 d’octubre, ordenava la

depuració dels metges per la seva conducta político-social en relació al Glorioso

Movimiento Nacional (GMN), deixant a l’arbitri dels col·legis professionals  els fets

motivadors de sanció, la gradació de les sancions i el procediment. Idèntiques ordres

es van donar a les distintes institucions on hi havia metges, com la universitat i els

hospitals, la qual cosa va permetre que alguns metges haguessin estat sotmesos a

més d’un judici per a examinar les seves responsabilitats polítiques amb diferents

decisions en cada un d’ells.

Va correspondre a la Comissió Directiva del Col·legi de Barcelona,  que presidia el

Dr. Lorenzo García Tornel des de l’inici del mes de gener de 1940, l’aplicació

d’aquesta ordre. El Dr. García Tornel era un cirurgià que ja havia presidit la junta de

govern del COMB durant el període 1927-1929. Durant la guerra va passar al costat

dels “nacionals” i va fer de metge militar a Burgos. Quant va ser nomenat president

de la Comissió Directiva del Col·legi era tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barce-

lona.

Comissió Directiva era el nom que rebia en aquell moment la Junta de Govern del

Col·legi. A  principis de 1940 havia estat nomenada pel governador civil Wenceslao

González Oliveros, en substitució de la Comissió Gestora, presidida pel Dr. Vicens

Carulla des del 22 de març del 1939 fins el 28 de desembre del mateix any. Aquesta

Comissió Gestora  havia estat nomenada pel Consejo General de Colegios de Médi-

cos just acabada la Guerra Civil en substitució  de  la Junta de Govern presidida pel

Dr. August Brossa que va havia regit els afers col·legials durant tota la guerra  i que

havia estat destituïda per l’exèrcit franquista.

Durant el seu breu mandat,  la Comissió Gestora presidida pel Dr. Valentí Carulla, i

formada pels Drs. Albert Avilés, Pere Roca Puig, Antoni Vila Coro, Alfredo Rocha

Carlota, Antonio García-Die  y Lorenzo García Tornel,  va prendre algunes iniciatives

relacionades amb la depuració dels col·legiats de Barcelona, com la tramesa a tots

ells d’un formulari de 5 pàgines perquè hi fessin una declaració jurada de les seves

activitats professionals i la seva conducta durant el temps de la República, la de  no

acceptar la  col·legiació dels que van acabar la carrera de medicina durant la època

“roja” fins que s’haguessin depurat les seves responsabilitats polítiques, i nomenar

una comissió permanent d’informació presidida pel Dr. Rocha per estudiar els

expedients dels que sol·licitessin l’ingrés al Col·legi i per subministrar, a les autoritats

civils o militars que ho demanessin, dades sobre metges destacats pel seu

republicanisme o catalanisme.  El Dr. Avilés, que era el delegat de sanitat de la FET
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i les JONS de la província de Barcelona i el membre de la Comissió Gestora més

vinculat al Movimiento,  va fer una proposta per aplicar una política de depuracions

col·legial arran de la publicació al BOE del 7 d’octubre de 1939 de l’ordre de depuració

de la conducta politico-social dels metges i l’encàrrec als col·legis provincials de

fer-ho. Aquesta proposta consistia en  la creació de 18 comissions de depuració,

formades cada una d’elles per 3 membres, un metge militar, un excaptiu i un de la

FET. Aquesta proposta va ser aprovada, però no es va arribar a aplicar per raons no

explicitades a les actes de les reunions de la Comissió Directiva. Una  iniciativa de la

Gestora que sí va ser aplicada fou la d’excloure de la corporació a tots els metges

desapareguts, exiliats o empresonats.

El compliment de l’ordre de depuració del 6 d’octubre de 1939 va ser responsabilitat

de la Comissió Directiva del Col·legi de Metges de Barcelona, presidida pel Dr.

García Tornel, i constituïda pels doctors  Emilio Oños Grau-Bassas com a secretari,

Frouchtman com a tresorer, Taxonera com a comptador, i com a vocals els doctors

Cirer y García-Die. La decisió va ser presa en  la seva reunió del  20 de març de 1940 en

la què es va acordar crear 6 comissions assessores de depuració, formades cada una

d’elles per 6 o 7 metges nomenats per la Comissió Directiva del Col·legi  “entre els que

mereixin més confiança i que puguin conèixer a un major nombre de companys,

especialment durant el període de la república”, y 15 dies més tard, en la reunió del 4

d’abril, es va produir el nomenament del jutjat d’instrucció per a les depuracions.

En l’acta de la reunió del dia 20 de març consten els noms dels integrants de les 6

comissions assessores. La primera estava presidida pel Dr. Vicente Carulla Riera i

formada pels Drs. Juan Yangüela Sáenz, Tomás Martínez Fraile, Fabián Isamat Vila,

Antonio Morales Llorens, José Farriols Centena i José Mª Vilaseca Sabater. La segona,

presidida pel Dr. Emilio Oñós, i integrada pels Drs. Pedro Gausa Raspall, José Mª Pueyo

Moya, Miguel Sistach Largatal, Esteban Díaz Bonilla, José Marsal Feliubadaló i Angel

Moya Blasi. La tercera va ser presidida pel Dr. Raimundo Froutchman Roger, i formada

pels Drs. Tomás Lorenzo Fernández,  Manuel Maldonado López, Carlos Schmid de

Urtasun, Pedro Abadal Botanch,  Alfredo Rocha Carlota, Lucas Lluc Abella i Juan Berini

Ferrán.  La cuarta estava presidida pel Dr. Ramón Taxonera Santasusagna, i formada

pels Drs. Mariano Bretón Plandiura, Pedro Portabella Durán, Narciso de Amigó Bonet,

Enrique Navarro Borrás, Alfredo Carulla Riera i Fernando Marimón Riera. La quinta

presidida pel Dr. Agustín García-Die Andreu, i composta pels Drs. Joaquín Bonrepaux

Ramón, Luis Raso Badia, Mariano Soler Terol,  Francisco Fontbona Vázquez, Gerardo

Pascual Briffá, Eugenio Peidró Miró i Guillermo Escardó Monté. L’última de les comisions

estava presidida per Joaquín Cirer Serra, i formada pels Drs. José Cabré Claramunt,

Jaime Pérez Mallá, José Mª Framis de Mena, Luis Riera Gallo, Salvador Mussons Trullol,

José Simó Vives i Ricardo Cardona Galcerán.
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Aquestes comissions tenien l’encàrrec de examinar les declaracions jurades que

havien enviat els metges col·legiats i les comunicacions o informes que s’ havia

rebut al Col·legi de particulars o d’institucions religioses o polítiques amb acusacions

a metges per la seva conducta durant el temps de la República. Desprès d’analitzar

aquest material havien de presentar un informe a la Comissió Directiva. Algunes

d’aquestes comunicacions delatores van ser escrites per companys de professió que

van aprofitar la situació per acusar altres amb qui tenien algun conflicte, o simplement

per enveja o despit. Això va ser segurament facilitat perquè en la reunió de la Comissió

Directiva del 4 d’abril de 1940 es va acordar adreçar un escrit a tots els col·legiats

demanant que enviessin al Col·legi notificacions dels antecedents dels companys no

addictes al GMN.

Les Comissions assessores de depuració van classificar els col·legiats en 3 categories,

A, B i C. Els de la categoria A  van ser depurats sense necessitat d’expedient, perquè

es va considerar que havien demostrat la seva adhesió al GMN o al menys no se’ls hi

havia trobat que haguessin tingut una conducta políticament reprovable segons, el

criteri dels guanyadors de la guerra. A la categoria B s’hi van incloure col·legiats amb

informes contradictoris, raó per la qual  se’ls va incoar un expedient per determinar si

tenien alguna responsabilitat; i finalment a la categoria C, els col·legiats a qui s’havia

instruït un expedient jurisdiccional, i per tant el Col·legi acataria la decisió que prengués

el tribunal militar que els jutjava.

EL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ DEL COMB

Per assumir aquest expedients la Comissió Directiva va nomenar un jutge instructor i

un secretari del Jutjat d’Instrucció. El primer va ser el Sr. Martí Fusté Salvatella, un jove

advocat de 29 anys, capità de complement d’Infanteria i “caballero mutilado de gue-

rra” per tres ferides que havia rebut al front, alguna de les quals li va deixar una

seqüela a un braç, i el segon el Sr. Enrique Duran Albanell.

Les actuacions del Jutjat d’Instrucció de Depuració del COMB es poden conèixer en

part per la lectura dels següents documents : 1) els llibres d’actes de les reunions de

la Comissió Directiva dels anys 1939, 1940 i 1941; 2) la memòria que el secretari del

jutjat d’Instrucció del COMB va presentar a la Comissió Directiva el 2 de juliol de 1941;

3) 58 expedients complets de metges sotmesos a judici pel Jutjat d’Instrucció de

Depuració del COMB  que es conserven a l’arxiu del Col·legi i 4) la còpia dels informes

presentats pel jutge instructor a la Comissió Directiva amb la proposta de sentència.

                                      .
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En els llibres d’actes de cada una de les reunions de la Comissió Directiva, durant el

temps que va durar el procés de depuracions, es fa constar el nom dels metges

classificats en el grup A per les Comissions Assessores, que van ser absolts sense

necessitat d’expedient, i el dels que va decidir passar al Jutjat d’Instrucció perque

determinés  si eren mereixedors de sanció,  ja què s’havien rebut al Col·legi denuncies

de la policia, de la FET, de la Guàrdia Civil o de particulars.

En total es van examinar les conductes politico-socials de 2.598 col·legiats, teòricament

la totalitat dels que exercien la professió mèdica a la província de Barcelona en el

període entre el 1939 i el 1941. Van ser considerats en la categoria A, i absolts sense

expedient, 2.240 metges, el que representa el 87.8 % del total, i van ser sotmesos a

expedient els 357 restants. D’aquests, 118 van ser absolts lliurement i 236, sancionats

(Taula 1). Els metges sancionats van representar el 9 % del total de metges del COMB

de l’any 1941.

Las sancions van anar de l’amonestació simple, que es va aplicar a 71 metges (30 %

dels sancionats), fins a la suspensió d’exercici, que va afectar a 30 (12.6 %). Els altres

135 van ser sancionats amb inhabilitació per ocupar càrrecs de direcció o de confiança

en una organització professional per un temps variable, que oscil·lava entre 1 any i la

inhabilitació perpetua.

A  38 metges (16 %) se’ls va inhabilitar de manera perpetua o per una durada de 20

anys; a 74  (31 %), entre 5 i 20 anys; i a 23 (10%), per menys de 5 anys. A 85 dels 135

dels metges que van ser inhabilitats per un període superior a 5 anys  també se’ls va

sancionar amb una amonestació, sanció que no es va aplicar a cap dels inhabilitats

per períodes inferiors a 5 anys.

Les suspensions d’exercici van ser molt variables en quant a la àrea en què se’ls hi va

prohibir l’exercici i també en quant a la seva durada (Taula 2). A 12 se’ls va suspendre

per a exercir a qualsevol de les 4 províncies catalanes, a 8 només a la província de

Barcelona, a 6 al poble d’on eren el metge titular, a 2 a tot el territori espanyol i a altres

2 a llocs particulars, Madrid a un i Lleida a l’altre. La durada també va ser variable:

perpètua a 14, entre 10 i 15 anys a 5, de 1 a 5 anys a 9 i de mesos a 2.

L’examen dels 58 expedients conservats, que representen el 16.2 % dels que es van

instruir, permet comprendre con va anar el procés de depuració. Cada expedient

consta dels següents documents:1) La sol·licitud de la junta de govern del Col·legi

dirigida al jutge instructor de que s’instrueixi l’expedient en base a l’escrit del Servei
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d’Informació del Col·legi on consta la justificació d’aquesta petició (Figura 1); 2)  La

declaració jurada del metge, on fa constar quina va ser la seva activitat professional

durant el temps de la República, la seva actitud en relació al govern republicà i al GMN

i les actuacions a favor dels “nacionals” i contraries al govern republicà; 3) Les respostes

d’ajuntaments, “jefatures” locals de la FET i les JONS, i centres de treball als escrits

del jutge d’instrucció en què els hi demana la seva opinió de l’inculpat en relació a les

seves conviccions polítiques i al seu comportament en el temps de la República; 4) La

declaració de l’inculpat en la que tracta de justificar o d’explicar el seu comportament,

negant les acusacions que se li fan (Figura 2); 5) Les declaracions escrites dels

testimonis que aporta l’inculpat, que poden ser  de companys de feina, d’autoritats

religioses o polítiques o de particulars (Figura 3); 6) L’informe de l’instructor amb les

imputacions corresponents i la proposta de sentència que dirigeix a la junta de govern

del Col·legi (Figura 4); 7) L’acord de la Comissió Directiva i 8) Còpia de la notificació a

l’interessat de la resolució dictada per la junta en què se li comunica si ha estat absolt

o condemnat, i la pena imposada en aquest darrer cas.

En alguns expedients de metges que han estat sentenciats a pena d’inhabilitació per

ocupar càrrecs de confiança o de direcció, o a suspensió de l’exercici, s’hi inclou

també el recurs que adrecen a la junta del Col·legi o a l’Organización Médica Colegial

(OMC). En total es van presentar 30 recursos i reclamacions a la Comissió Directiva del

Col·legi de Barcelona en primera instància i després al Consejo General de Colegios

de Médicos, cap dels quals va fer canviar la decisió que havia pres inicialment la

Comissió Directiva.

EL PER QUÈ DE LES SANCIONS

Els informes del jutge instructor permeten intuir quins van ser els criteris utilitzats per

la Comissió Assessora per a proposar que s’incoés un expedient de depuració, i les

raons del  jutge instructor per a establir una proposta de sanció o de lliure absolució.

El fet d’haver fet la guerra en el bàndol republicà es va considerar sempre com un fet

punible, ja que en la majoria dels casos es va considerar l’allistament com una inicia-

tiva voluntària, quan en la majoria de casos va ser forçosa. El haver estat promogut a

oficial va ser considerat una circumstància agreujant, així com qualsevol nomenament

per a un càrrec professional que un metge hagués rebut per les autoritats republicanes,

tal com fer de director d’hospital, metge titular d’una població i altres.

La militància en un partit catalanista, independentment si era o no d’esquerres, o en

un partit d’esquerra d’abast estatal, o en un sindicat, tant si fou la militància sindical
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coaccionada  o voluntària,  també van ser motius que justificaven un expedient i que el

jutge d’instrucció proposés una sanció. A un nombre considerable de  metges se’ls va

considerar mereixedors d’un expedient de depuració de responsabilitats polítiques

només per atribuir-se’hi simpaties cap a  partits catalanistes que podríem considerar

més aviat de dretes, com Unió Democràtica de Catalunya o Acció Catalana.

També foren arguments per a una acusació de contrari al GMN la manifestació de

simpaties envers el Front Popular, no únicament en actes públics de caràcter polític,

com podrien ser reunions o actes de propaganda, sinó també en converses privades,

fins i tot en algun cas  per la delació d’alguna persona de servei que havia sentit

converses crítiques contra les autoritats republicanes en l’àmbit familiar. Finalment,

en alguns casos consten en el informe del jutge instructor com a raons que agreujaven

els fets objecte de sanció el haver-los trobat culpables d’actes considerats com a

contraris a la moral, com haver-se divorciat o d’haver fet avortaments.

Si en l’expedient constava un sol càrrec, com haver manifestat simpaties, o fins i tot

militat en un partit catalanista que no fos d’esquerra, o haver estat a l’exercit republicà,

el jutge instructor proposava l’absolució o com a molt una amonestació. Si el nombre

de càrrecs era superior, dos o més de dos, especialment si l’expedientat havia tingut

activitat política durant el temps de la República o havia militat en partits o en sindicats

d’esquerra, la sanció proposada era d’inhabilitació per ocupar càrrecs o la  suspensió

de l’exercici professional.

Com a elements atenuants de la culpa es va utilitzar preferentment algun dels següents

arguments: haver ajudat a monges i capellans  a amagar-se o a fugir, mantenir, segons

manifestaven  els testimonis que tenien un evident  relleu social que havien sigut

interrogats, una conducta clarament de dretes, així com haver col·laborat amb serveis

d’informació clandestins relacionats amb el bàndol nacional.

COM A CONCLUSIÓ

Es podria considerar que el Tribunal de Depuracions de Responsabilitats Polítiques

del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va ser relativament benèvol, ja que el

nombre de metges sancionats durant els anys que van seguir a la victòria de les tropes

“nacionals” va ser relativament modesta (9 %), dels quals una tercera part van ser

només amonestats, el què vol dir que la sanció col·legial no va tenir repercussions

negatives per a la seva vida professional ulterior. S’ha de tenir en compte, malgrat tot,

que aquest nombre hauria estat molt més alt si també  s’haguessin jutjat els metges
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que van marxar a l’exili. Els que es  van quedar a Catalunya, acabada la Guerra Civil,

devien creure que no havien fet res de dolent, i que  per tant no eren mereixedors de

cap sanció. En aquestes circumstàncies, 9 %  seria una xifra més notable.

La suspensió de l’exercici professional és la màxima sanció que es pot aplicar a un

metge. Afortunadament es va produir només en una proporció petita, l’1.2 % dels

sancionats.

Encara que no consti en cap document, hi ha l’opinió entre els que van viure el procés

de depuracions polítiques del Col·legi que la benignitat relativa del Tribunal del COMB

va estar molt influida per la voluntat del jutge instructor i pel president del Col·legi de

perjudicar el menys possible als metges col·legiats.
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Sol·licitud d’expedient al Dr. Josep Alsina Bofill.
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Declaració del Dr. Josep Alsina Bofill en resposta a les acusacions.
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Declaració del Sr. Cesar Martinell en defensa del acusat Dr. Ramón Vives Valls.
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Informe del jutge instructor sol·licitant una sanció al Dr. Modest Casanovas Viader.
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LA DESTRUCCIÓ DE L’INSTITUT DE FISIOLOGIA DE BARCELONA

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
DOMÈNECH i LLABERIA, Edelmira

RESUM: S’analitza el destí, després de la guerra, de les 14 persones amb activitat més
important a l’Institut de Fisiologia de Barcelona. Onze van haver de marxar a l’exili. D’ells
només tres van poder refer una carrera científica o docent com a activitat principal. Altres
dos només ho aconseguiren parcialment. Tres ja estaven fora quan va començar la guerra
i no van tornar. Dos van refer la seva vida per altre camí, la indústria farmacèutica. Tots ells
van tenir com a destí final Amèrica. Un sol va restar a Europa (Bellido, a Tolosa de
Llenguadoc). Només dos van restar a l’interior i van patir una dura repressió, en situació
d’exili interior. Un sol havia mort abans.

Paraules claus: Institut de Fisiologia. Exili.Guerra Civil.August Pi-Sunyer.

RESUMEN: Se analiza el destino después de la guerra de las 14 personas que desarrollaron
una actividad más importante en el Instituto de Fisiología de Barcelona. Once tuvieron que
partir hacia el exilio. De ellos sólo tres pudieron rehacer una carrera científica o docente como
actividad principal. Otros dos sólo lo consiguieron parcialmente. Tres ya estaban fuera en el
momento del inicio de la guerra y no regresaron. Dos rehicieron su vida por otro camino, la
industria farmacéutica. Todos tuvieron como destino final América. Sólo uno quedó en Euro-
pa (Jesús Bellido en Toulouse). Sólo dos permanecieron en el interior, siendo objeto de una
dura represión, en situación de exilio interior. Uno solo había fallecido antes.

Palabras clave: Instituto de Fisiología. Exilio. Guerra Civil. August Pi-Sunyer.

*

Una de les conseqüències més negatives que va tenir la Guerra Civil sobre la medicina
catalana va ser la destrucció de l’Institut de Fisiologia, de l’escola creada per August Pi-
Sunyer. La guerra va anorrear moltes coses, vides, perspectives, obra feta, institucions,
però entre tot, el que va tenir més transcendència fou la retallada, la rebaixada del
nostre nivell científic.
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L’element més important del redreçament de la nostra medicina moderna, en el segle
XX, van ser la recuperació de l’ús de la nostra llengua en el medi científic, i el
desenvolupament d’un nivell de recerca, (no és recuperació perquè  abans no hi era) per
medi sobretot d’una institució capdavantera, l’Institut de Fisiologia. El mèrit principal va
ser, ja s’ha dit, d’August Pi-Sunyer, que en va tenir la idea, va cercar els medis, posant-lo
sota la dependència de l’Institut d’Estudis Catalans, la Mancomunitat de Catalunya i,
econòmicament, de la Diputació de Barcelona. També va saber reunir un conjunt de
gent,  primer coetanis, després més joves, que s’anaven incorporant al projecte de fer
ciència pròpia i difondre-la en publicacions internacionals. I així el català va ser una
llengua científica reconeguda.

No és ara el moment de recordar amb detall el què va fer l’Institut, situar la medicina
catalana, i en català també, en un lloc honorable dins de la medicina  científica del món,
ja s’ha dit abastament en altres publicacions, sinó de veure com el van fer acabar, com
van destruir aquella obra admirable.

L’esforç va ser extraordinari i es mantenia a un ritme actiu i creixent fins a l’any 1936,
quan esclatà la guerra. Aleshores, forçada per les circumstàncies, l’activitat va disminuir,
fins que al començament de 1939, l’entrada d’un nou règim militar va obligar a l’exili
exterior directe de gairebé tots els seus membres, i a l’exili interior, que també fou molt
dur,  del pocs que van romandre al país. No se’n va lliurar cap.

Vegem què va passar amb la major part dels seus membres que van haver de marxar, i
bastants van poder refer la seva vida i continuar en part la seva activitat científica, tot i
que amb amputacions molt doloroses. Seguirem un ordre cronològic segons la data de
naixement.

El cap, August Pi-Sunyer (1879-1965), tenia 59 anys quan va anar a l’exili. El seu treball
havia fet que tingués bones connexions internacionals entre els fisiòlegs. Va anar primer
a França, com la majoria, i ben aviat se li proposà una feina a Veneçuela, on arribà el
mateix 1939. Però en el mateix viatge, de tota la família, els dos fills grans, Jaume i Cèsar,
ja es van quedar a Mèxic, Jaume per alguns anys i Cèsar per sempre. August va seguir fins
a Caracas, on va poder fundar un segon centre de recerca, l’“Instituto de Medicina
Experimental”, que va ser força actiu fins el cop d’estat de 1952, quan els seus deixebles
(Garcia Arocha, Granier) van ser també perseguits. Com es diu en altre lloc, va ser la
segona mort de l’Institut.  Però la influència d’August a la medicina veneçolana va ser
molt important, i el país el va honorar i ho va reconèixer amb l’emissió d’un segell de
correus, l’any 1979,  en el centenari del seu naixement. Va morir a Mèxic, a casa del seu
fill Cèsar, el 12 de gener de 1965.

Jacint Corbella i Corbella - Edelmira Domènech i Llaberia
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El número dos, indiscutible, de l’Institut, va ser Jesús Bellido i Golferichs (1880-1952), un
any més jove que August. Va ser el col·laborador de sempre, del principi al final. La seva
relació amb Camille Soula, el catedràtic de Fisiologia de Tolosa de Llenguadoc, va fer
que preferís quedar-se a França, on va fer una tasca d’ajut als refugiats, principalment
als mestres. Però ja no va seguir amb les tasques de recerca. Va morir a Tolosa l’any
1952. En el seu cas la guerra va fer el tall definitiu de la seva obra.

El tercer membre del grup, Manuel Duran i Matas (1890-1918), amb una carrera brillant
per endavant, va morir jove, per l’epidèmia de grip de 1918, fins i tot abans de la creació
oficial de l’Institut, fent els seus treballs dins de la Societat de Biologia.

Leandre Cervera i Astor  (1891-1964) va ser un dels pocs que van restar a l’interior, com
ha demostrat Oriol Casassas en el seu estudi biogràfic. Va poder estar treballant en un
laboratori farmacèutic, i mantenint un anonimat que el feu gairebé invisible, tant que
més d’una vegada s’havia escrit que va estar anys exiliat a França.  President des de poc
abans de la guerra de la Societat Catalana de Biologia, ho va ser en el temps de la
tenebra, fins a la mínima revifalla de 1964. La seva obra personal, científica i catalana, va
quedar estroncada.

Rossend Carrasco i Formiguera (1892-1990) va marxar a Mèxic, on va poder seguir una
tasca docent com a professor de Fisiologia  a la Universitat de Puebla, essent recordat
molts anys per la tasca com a professor i per les caminades per la muntanya, amb
ascensions al Popocatepelt, el volcà que presideix el territori. Més tard va anar a
Veneçuela, on es retrobà amb el mestre, i seguí també una funció docent.  Finalment, en
els últims anys,  tornà a Barcelona.

Santiago Pi Sunyer (1893-1981), va passar un temps a França i després a Amèrica,
recalant  principalment en dos països, on feu tasca docent important. Primer a Bolívia,
com a  professor de la Universitat de Cochabamba, i després a Panamà, on fou un suport
important en la creació d’una facultat de medicina. Va publicar llibres de text d’interès
per l’ensenyament del seu temps.  Al començament dels anys seixanta, després de més
de vint d’exili, tornà a Espanya,  on se’l reintegrà nominalment a l’escalafó, però sense
adscripció real a la facultat de medicina de Barcelona, el claustre de la qual
vergonyosament no el va voler acceptar, el mateix cas que va passar amb Joaquim Trias
i Pujol en la càtedra de cirurgia.

Josep Puche Àlvarez (1896-1979) va tenir activitat política important quan la guerra, per
la seva relació personal estreta amb Juan Negrín, el cap de govern, també catedràtic de
Fisiologia. Fou el cap de Sanitat de l’exèrcit, amb el grau de coronel. A l’exili es va cuidar
d’organitzar una part de l’ajut als refugiats, a França primer i a Mèxic després. Més tard
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es pogué reintegrar a la docència, i va fer una bona escola. Els seus deixebles el van
recordar en homenatges ran de la seva mort. Entre els seus alumnes més directes cal
esmentar Hugo Aréchiga, que més tard fou president de l’Acadèmia Nacional de Medicina
de Mèxic, i Yolanda Berdeja. Estudià en gran part la fisiologia i metabolisme de crustacis.

Francesc Duran i Reynals (1899-1958), deixeble de Pi, però més de Turró, i de l’Institut
Municipal, el Laboratori del Parc; podem considerar-lo només un “mig exiliat”. Poc després
d’acabar la carrera va marxar un any a París, i de seguida als Estats Units, on treballà a la
Fundació Rockefeller, a New York i després a Yale. La seva obra científica és de les més
importants entre tots els membres de l’IF.  Va mantenir el contacte amb les arrels, i
abans de 1936 viatjà algunes vegades a Catalunya i tenia preparada la seva instal·lació
en un centre de recerca, finançat per la família Roviralta. El projecte estava avançat,
sembla que ja s’havia despedit dels companys de la Rockefeller, però amb l’inici de la
guerra es va fer enrere.

Francesc Domènech Alsina (1901-1961) va ser, junt amb Cervera, l’únic que es va quedar.
Fou apartat de tots els càrrecs i condemnat a vint anys d’inhabilitació per a exercir la
professió. Va haver de sobreviure per medi de la traducció de llibres, de la publicació
d’alguna obra pròpia amb èxit editorial, com el “Diagnóstico y Terapèutica quirúrgicos de
urgencia” (1947 i 1954)  i altres, col·laborant amb altres autors. L’editorial Salvat li
proporcionava part del treball. Pogué operar alguns malalts amb la col·laboració de la
seva dona, que també era metge, el què li permetia una certa cobertura legal. Cap el
final se li permeté recuperar un càrrec de metge municipal, el de cap del servei de
Traumatologia de l’Hospital de l’Esperança. Però la via de la recerca en fisiologia s’havia
tallat des del 1939.

Jaume Pi-Sunyer i Bayo (1903-2000) és potser la persona, que des del punt de vista
científic, va patir de manera més greu i dramàtica  les conseqüències de la desfeta de
l’Institut. Tenia una carrera científica molt brillant, amb formació i contactes internacionals
de primer ordre, i el mateix 1936 havia guanyat la càtedra de Santiago de Compostel·la.
Quan la guerra fou cap del laboratori de l’Hospital Militar de Vallcarca, entre altres
destins. Va marxar a França, i amb el pare i tota la família a Amèrica. Va fer una primera
etapa, una mica llarga, a Mèxic, on intentà refer l’activitat científica, publicant alguns
treballs, però la via era massa feixuga i una bona proposta de la indústria farmacèutica
va fer que cap el 1944 passés a New York, on ja va seguir en la mateixa línia per a tota la
resta de la vida. Jaume era la figura emergent més destacada del grup de Barcelona el
1936, i possiblement s’hagués pogut situar en una primera línia de la fisiologia del món.

Jaume Raventós i Pijoan (1905-1982) estava a Anglaterra, en període  de formació, quan
començà la guerra. Se li aconsellà que es quedés on estava.  El que podia semblar una

Jacint Corbella i Corbella - Edelmira Domènech i Llaberia
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cosa de poc temps va acabar essent el destí principal de la seva vida: trenta anys a
Catalunya i més de quaranta a Anglaterra. Aquí havia treballat amb Domènech-Alsina i
Albert Folch, a més del treball directe amb August Pi-Sunyer, i preparava oposicions per
una càtedra de Farmacologia.  A Edimburgh, i després a Manchester, va treballar
principalment en el camp de l’anestèsia, i fou un dels introductors del fluotà com a
anestèsic general menys perillós i més manejable, que els clàssics. Fou autoritat a nivell
mundial en el camp de l’anestèsia.

Cèsar Pi-Sunyer i Bayo (1905-1997), segon fill d’August, havia estudiat farmàcia, tot i
que es dedicava al ram de la bioquímica. La seva formació s’havia fet principalment a
Berlín, al costat de Karl Neuberg, i el 1936 ja tenia un curriculum important. Després de
la guerra s’instal·là a Mèxic, on se’n va sortir bastant bé. Es dedicà a la indústria
farmacèutica, creant laboratoris amb bon èxit, i participant molt activament en les tasques
d’ajuda entre els exiliats, i en les organitzacions catalanes de Mèxic.

Albert Folch i Pi (1905-1993) va ser, potser, el que tenia més interès per la medicina de
malalts. Treballà més amb Bellido, en l’aspecte de la farmacologia. La seva obra, quan
la guerra, fou important en l’estudi de les congelacions. Després passà a França (la seva
dona era francesa) i va estar alguns anys a Tolosa. Però la Guerra Mundial no anava bé
i es va decidir a fer el salt a Mèxic. Allà va treballar fins a l’esgotament en la traducció de
llibres, milers de pàgines, i essent responsable d’edicions de la Interamericana. També
fou professor del Politècnic. És un dels principals responsables de la introducció dels
textos americans, en anglès, en traducció castellana, a Mèxic.

L’últim cronològicament és Jordi Folch i Pi (1911-1979), que el 1936 estava a Amèrica en
període de formació. S’hi va quedar ja per la resta de la seva vida. Va treballar
principalment en l’estudi dels lípids del cervell, i va introduir una tècnica de separació de
lípids que es feu clàssica i ha estat un dels treballs més citats, durant molts anys, dels
científics catalans.  La seva línia d’estudi de la bioquímica del cervell el va situar en un
primer  nivell mundial dins d’aquest camp.

Hem esmentat catorze persones, amb la seva obra científica més important. Hi ha encara
altres persones que col·laboraven en les tasques de l’Institut de Fisiologia, però que
havien tingut menys temps, dedicació o ressò. Alguns també s’exiliaren, com Joan Bofill
i Bonaventura Benaiges, a Veneçuela, i Pau Agustí, que ja estava deslligat de l’IF, a
França. També Pepita Barba i Gosé, que estava a Washington.  Altres es van quedar, però
l’obra científica quedà esmorteïda, així el cas de Montserrat Farran.

La destrucció de l’Institut de Fisiologia de Barcelona
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RESUM

En resum, de les catorze persones analitzades amb més detall, com a membres més
destacats en l’obra de l’Institut de Fisiologia, cal dir:

Només un, Manuel Duran, va morir abans, quan la grip de 1918. Tots els altres van patir
el tràngol de la guerra i la destrucció de l’Institut el 1939.
Només dos (Leandre Cervera i Francesc Domènech-Alsina) van restar a l’interior i van ser
durament  repressaliats, amb un exili intern dur i difícil. Cervera no va fer més obra
científica, i Domènech va sobreviure per la seva activitat fent llibres de cirurgia, traduint-
ne altres,  i en un segon pla com a cirurgià, amb prohibició d’exercici.

Els altres onze van anar tots a fora, en un sol país, principalment Mèxic, o en més d’un.

D’ells van poder refer, com a primera feina,  una tasca científica o docent correcta només
tres: August Pi Sunyer a Veneçuela, on va crear un nou “Instituto de Medicina
Experimental”, Josep Puche a Mèxic, a la UNAM, Santiago Pi Sunyer a Cochabamba i a
Panamà.

Dos més  van fer docència, junt amb altres activitats. Potser fou més docent la tasca de
Rossend Carrasco, primer a  Mèxic (Puebla) i després a Veneçuela. En el cas d’Albert
Folch i Pi la docència queda una mica obscurida per la tasca que fou potser més visible,
l’editorial.

Tres ja eren a fora el 1936, un potser bastant definitiu (Francesc Duran Reynals), i dos
que estaven en fase de formació (Jordi Folch als USA i Jaume Raventós al UK). Tots ells
van seguir fent una tasca científica de primer ordre, a nivell internacional: estudis sobre
l’etiologia vírica del càncer, estudis dels lípids del cervell, introducció d’un nou anestèsic,
el fluotà.

Altres dos es van dedicar més a la indústria farmacèutica. Foren Cèsar Pi-Sunyer i Bayo
que va anar més directament en aquesta línia, i el seu germà Jaume Pi-Sunyer i Bayo,
que després d’alguns anys a Mèxic, intentant cercar un medi científic adequat, es va
decantar per la indústria americana i va passar la resta de la seva llarga vida a New York.

Finalment, l’únic que va restar tot el temps a França va ser Jesús Bellido, el primer en
morir d’aquests exiliats, el 1952 a Tolosa, ja sense fer activitat científica reconeguda.
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CONTRIBUCIÓ AL CONEIXEMENT DE L’EXILI SANITARI FEMENÍ
DE 1939, DES DELS PAÏSOS CATALANS A AMÈRICA

SABATÉ CASELLAS, Ferran
PÉREZ ABADIA, Concepción

RESUM: Presentem una nòmina amb algunes dades personals i professionals de dones

sanitàries dels Països Catalans: infermeres, llevadores i practicants, que s’exiliaren a

Amèrica desprès de la Guerra Civil. N’hem trobat 31 casos.

Paraules claus: Personal sanitari femení. Exili dels Països Catalans a Amèrica.

RESUMEN: Presentamos una nómina con algunos datos personales y profesionales de

mujeres sanitarias de los territorios de lengua catalana: enfermeras, comadronas y

practicantes, que se exiliaron a América después de la Guerra Civil. Hemos encontrado

31 casos.

Palabras clave: Personal sanitario femenino. Exilio de los Países Catalanes a América.

*

INTRODUCCIÓ

El final de la Guerra Civil originà la fugida de milers de refugiats cap a França, i uns mesos

desprès, amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, el seu desplaçament cap al continent

americà.

Dins l’exili dels Països Catalans a Amèrica, el col·lectiu de professionals sanitaris –en

particular els metges- fou important en quantitat i qualitat, tal com han posat en evidència

diversos estudis (1). Però en aquests estudis, les dones quasi no hi apareixen.

En el moment actual, les perspectives de gènere son rellevants en la construcció d’una

historiografia sanitària, més en consonància amb la realitat demogràfica i social de les

dones en les professions sanitàries.
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Aquest estudi està centrat en les Diplomades sanitàries (Infermeres, Llevadores i

Practicants) que patiren l’exili i foren acollides al continent americà, ja que les titulades

superiors (Llicenciades en Medicina, Farmàcia, Psicologia) son objecte d’una altra

comunicació (2).

Presentem una nòmina, ben segur incompleta, d’aquestes professionals.

MATERIAL

Elvira Abella Jiménez, nascuda a Barcelona el 1897. Graduada com a llevadora per la

U.B. Arribà a Veracruz (Mèxic) amb el seu marit i dos fills, el 3 de juliol de 1939, amb el

vaixell «Ipanema». Fou admesa com a asilada política (3).

Maria Mercè Aguilar Ventura, nascuda a Barcelona el 1916. Era llevadora.  Arribà a

Veracruz (Mèxic) el 21 de maig de 1940. Admesa com a asilada política (4).

Cinta Font Margalef, nascuda a Benissanet (Tarragona), el 1907, i morta el 1986. Era

llevadora.  Arribà a Mèxic en el vaixell «Nyassa»  el 16 octubre de 1942, amb el seu marit,

l’escriptor Artur Bladé i Desumbila. Admesa com a asilada política (5).

Maria Lluïsa Font Saronellas, nascuda a Barcelona el 1919.  Era practicant, i havia estat

auxiliar quirúrgica del Cos de Seguretat de Barcelona amb el Dr. Carles Parés. Arribà a

Veracruz (Mèxic), amb el vaixell «Quanza» el 18 de novembre de 1941, procedent de

Casablanca, i fou admesa com a asilada política (6).

Dolors Oms Bosch, nascuda a Vic el 1887. Graduada com a llevadora. Era militant

d’Esquerra Republicana de Catalunya. Fou directora de l’Hospital de Vic i directora

d’Assistència Social. Al final de la guerra, va residir a Montpeller (França), on rebia una

pensió de 750 f.f. mensuals (7). Va arribar a Veracruz (Mèxic), amb el vaixell «Nyassa», el

22 de maig de 1942, procedent de Marsella.

Joaquima Pagés Basset, nascuda a Sant Celoni (Barcelona), el 1926. Llevadora titula-

da. Arribà a Mèxic el 1949. Exercí la professió a la capital. L’any 1961 és llicencià en

Medicina a la Universidad Nacional Autónoma de México, i exercí la ginecologia, fins al

seu retorn a Catalunya. Morí el 1995 (8).

Antònia Alcobé Piñol, nascuda a Lleida el 1921. Havia estat infermera durant la guerra,

i s’exilià a França en acabar-se. Arribà a Veracruz (Mèxic) , amb el vaixell «Sinaia» el 13 de

juny de 1939, i fou admesa com asilada política (9).
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Concepció Algué Adua, nascuda a Barcelona el 1916. Infermera graduada, va servir en

hospitals republicans durant la guerra. Arribà a Veracruz (Mèxic) el 19 de febrer de 1945.

Admesa com a asilada política (10).

Josefina Belda Alandi, era de València, nascuda el 1899. Mestra nacional, que va treballar

d’infermera durant la guerra. Va marxar a França i va arribar a Veracruz (Mèxic), a bord del

«Sinaia», el 13 de juny de 1939, amb dues filles. Va residir a Uruapan (Michoacan)(11).

Laura Berdier Mitjana, nascuda a Biscarbó (Lleida) el 1917. Havia estat infermera durant

la Guerra. El seu marit Manuel Alcántara Gusart, havia estat nomenat per la Generalitat

de Catalunya, cap d’Assistència Social. Passaren a França, i arribaren a Veracruz (Mèxic)

en el «Quanza», el 18 de novembre de 1941. Foren admesos com a asilats politics (12).

Caterina Buenaventura Lorenzo, nascuda a Barcelona el 1907. Infermera titulada. S’havia

quedat vídua durant la guerra, en ésser afusellat el seu marit, que era comissari de

l’exèrcit republicà. Es va exiliar a França i posteriorment va arribar a Veracruz (Mèxic) amb

el «Sinaia», el 13 de juny del 1939 (13).

Soledat Calvo Carreras, nascuda a Santa Eulàlia de Ter el 1921. Infermera auxiliar de

cirurgia. En acabar la guerra passà a França i va arribar a Veracruz (Mèxic), a bord del

«Ipanema», el 7 de juliol de 1939 (14).

Aurora Casellas Gusò, nascuda a Pau (Girona) el 1904.  Era infermera. En acabar la guerra

va passar a França i va arribar a Veracruz (Mèxic) amb el seu marit, l’abril de 1939 (15).

Maria Josep Chopitea Rosell, nascuda a Barcelona el 1915. Era infermera. En acabar la

guerra, va passar a França i a Nova York. El 7 de novembre de 1939 va arribar a Mèxic com

a asilada política (16).

Roser Darnell Martí, nascuda a Reus el 1909. Especialitzada en infermeria psiquiàtrica.

En acabar la guerra va anar a França, i desprès a la República Dominicana i, finalment, el

30 de setembre de 1941, va entrar a Mèxic per Veracruz. Va morir el 1997 (17).

Maria Espinosa Carbajal, nascuda a Barcelona el 1897. Era infermera de psiquiatria.

Durant la guerra va treballar a l’Hospital de Vilobí. Va fugir cap a Anglaterra, i d’allà va

arribar a Mèxic el 10 de febrer de 1939, a bord del vaixell «Ausonia», amb el seu fill. (18)

Maria Teresa Espriu Puigdollers, nascuda el 1920. Infermera. Arribà amb la seva mare a

Veracruz (Mèxic) el 27 de juliol de 1939, en el vaixell «Mexique». Admesa com a asilada

política. (19)
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Encarnació Ferrer Garcia, natural de Terrassa, nascuda el 1918. Infermera durant la

guerra. Va arribar a Veracruz (Mèxic) amb el seu marit i una filla, a bord del vaixell

«Mexique» el 27 de juliol de 1939. (20)

Carme Ferrer Rodriguez, Nascuda a Alcanyís (Terol), el 1911. Infermera que treballà en

els hospitals republicans durant la guerra. S’exilià a França i va arribar a Veracruz (Mèxic)

el 7 de juny de 1939. Admesa com a exiliada política. (21)

Concepció García Ballesteros, nascuda a Cartagena, el 1916. Infermera durant la Gue-

rra. Va arribar amb el seu marit, procedent de França, a Veracruz (Mèxic), el 27 de juliol de

1939, en el vaixell «Mexique». (22)

Carolina Guitó Vilaplana, nascuda a Santander el 1917. Durant la guerra va treballar

d’infermera a la “Casa de Salud de Valdecilla” i al mateix front bèl·lic, on fou ferida al

braç esquerre. Marxà de Santander el 1937, en ser ocupada per les tropes rebels. A

través de França va arribar a Catalunya. En acabar la guerra, marxà a França i després a

Veracruz (Mèxic), amb el «Sinaia», el 13 de juny del 1939. (23)

Amparo Lluch Belda, nascuda a Barcelona el 1920. Era infermera diplomada. Va servir a

la Sanitat Militar republicana durant la guerra. Exiliada a França, arribà a Veracruz (Mèxic)

a bord del «Sinaia» arribant el 13 de juny del 1939. Admesa com a asilada política. (24)

Josefina Vicenta Lluc Belda, nascuda a Barcelona el 1922.  Infermera diplomada. Treballà

per a la Sanitat Militar republicana durant la guerra. Exiliada a França, arribà amb la seva

germana a Veracruz (Mèxic), el 13 de juny del 1939, a bord del «Sinaia». (25)

Elvira Miró Abella, nascuda a Barcelona el 1924. Filla del Dr. Magí Miró Vives, va declarar

ésser Infermera auxiliar de Medicina, en arribar exiliada al port de Veracruz (Mèxic), a

bord del vaixell «Ipanema», el 7 de juliol de 1939.  Va treballar bastants anys com a

infermera a la consulta del seu pare. (26)

Empar Moll Pérez, natural de Barchell (Alacant), nascuda el 1907. Fou infermera en els

hospitals republicans. En acabar la guerra passà a França i va arribar a Veracruz (Mèxic)

el 27 de juliol de 1939, a bord del «Mexique», com a exiliada política. (27)

Empar Mollà Selfa, nascuda a Tabernes de Valldigna (València), el 1908. Infermera

puericultora. Va acompanyar la primera expedició de nens espanyols que va sortir de

Bordeus el 23 de maig de 1937 cap a Mèxic. Fou admesa com a refugiada politica,

s’instal·là a Morelia (Michoacan). (28)
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Pilar Querol Godes, nascuda a Vall-de-roures (Terol), el 1913. Infermera puericultora.

Arribà a Veracruz (Mèxic) el 27 de juliol de 1939. Després de la mort del seu marit el 1945,

va tornar cap a Barcelona.

Manolita Ricart, nascuda el 1892. Infermera titulada. Amb una beca de la Fundació

Rockefeller, el 1933 amplià estudis a la School of Nursing Western Reserve de Cleveland
(U.S.A.) i feu un curs intensiu a la Teachers School de la Universitat de Columbia. Els

informes tutorials, destacaren la seva capacitat per a la docència. El 1940 s’exilià a

Veneçuela. Fou contractada per l’Escola d’Infermeria de Caracas com a responsable de

la docència de l’àrea materno-infantil. Posteriorment, va col·laborar amb l’Escola

d’Infermeria de la Creu Roja a Maracaibo fins el 1957.

Montserrat Ripoll Noble, nascuda el 1895. Infermera titulada. Era cap de les infermeres

visitadores de la Creu Roja de Madrid, quan el 1931 fou escollida per l’International
Health Board de la Fundació Rockefeller com a becària, per a un entrenament de  postgrau,

amb l’objectiu de formar el professorat encarregat d’impartir l’ensenyament a l’escola

d’infermeres visitadores sanitàries que estava previst obrir a Madrid el 1935. Primer va

estar a la School of Nursing Western Reserve de Cleveland, i després, per completar la

preparació en salut pública, a l’East Harlem Nursing and Health Service de Nova York.  A

l’octubre de 1933, es feu càrrec de l’Escola d’Infermeres de la Generalitat de Catalunya.

El 1937 es va exiliar a Veneçuela, on li fou encarregada la subdirecció de la nova Escola

d’Infermeria de Caracas, i posteriorment n’ostenta la direcció. Morí el 1946.

Antònia Seva Villanueva, nascuda a València el 1913. Infermera puericultora. Va arribar a

Veracruz (Mèxic) el 8 de juliol de 1937, acompanyant l’expedició de nens espanyols que varen

arribar des de Bordeus amb el vaixell «Mexique», i van ésser acollits a Morelia. Desprès de la

guerra va residir a la capital, com a treballadora social de la Secretaria de Governació de Mèxic.

Montserrat Todó Torras, nascuda a Barcelona el 1905. Infermera titulada. Va passar

per Los Angeles, Mèxic i es va establir a Buenos Aires, amb el seu pare.

COMENTARIS

El còmput oficial final de diplomats sanitaris espanyols exiliats fou de 503. Nosaltres

hem recollit només una petita part. Això posa de manifest la invisibilitat o subsidiarietat

de les dones en les esferes públiques o professionals de la societat.

Hem recollit alguna dada personal i professional de 5 llevadores, 1 practicant i 25

infermeres.
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La majoria, després de passar per França, van acabar refugiant-se a Mèxic; dues a

Veneçuela i una a l’Argentina.

Algunes pogueren continuar exercint la professió en centres públics o privats de Mèxic.

Altres desenvoluparen càrrecs importants i de responsabilitat, com en el cas de

Veneçuela, on foren directores i professores de les recent creades escoles d’infermeria.

Alguna arribà a llicenciar-se en Medicina.

En els seus àmbits respectius i en funció de les circumstàncies pròpies de cada país,

contribuïren a millorar la docència i l’assistència sanitàries, així com a promoure

l’educació sanitària de la població autòctona.
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ARTICLES MÈDICS PUBLICATS A LA PREMSA CATALANA
DE L’EXILI (1939-1956)

SABATÉ I CASELLAS, Ferran

RESUM: Volem conèixer la producció científica escrita dels metges catalans exiliats

després de la Guerra Civil. Hem buscat els articles de tema sanitari apareguts en

publicacions periòdiques en català de l’exili, entre els anys 1939 i 1956. Hem trobat 40

articles, que corresponen a 20 autors. No inclou llibres o monografies.

Paraules claus:  Metges catalans exiliats. Articles mèdics. Premsa catalana d’exili. Anys 1939 a 1956.

RESUMEN: Queremos conocer la producción científica escrita de los médicos catalanes

exiliados después de la Guerra Civil. Hemos buscado los artículos de tema sanitario

aparecidos en publicaciones periódicas en catalán del exilio, entre los años 1939 y

1956. Hemos encontrado 40 artículos, que corresponden a 20 autores. No incluye libros

o monografías.

Palabras clave: Médicos catalanes exiliados. Artículos médicos. Prensa catalana del exilio. Años 1939 a 1956.

*

INTRODUCCIÓ

No disposem d’una panoràmica completa de la producció científica dels metges catalans

exiliats durant la dècada dels anys 40 i principis dels 50.

La situació d’incertesa, perill, provisionalitat, precarietat de les infraestructures per a la

recerca, dificultats econòmiques i laborals, etc., dificultaren la producció i publicació

científico-médica (1).

D’altra banda, l’absència d’un organisme autòcton aglutinador i de suport als científics

catalans exiliats, i la manca d’un medi de difusió propi, fan que la migrada producció

mèdica en català d’aquest període estigui dispersa en diaris i revistes de l’exili, de caire

polític o cultural.
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Presentem els resultats de la recerca efectuada en les revistes catalanes de l’exili més

significatives.

EL POBLE CATALÀ (PARIS)

Daniel Recasens, “L’estat sanitari dels exiliats als camps de concentració”, Núm. 6, 1

desembre 1939: 2.

LA REVISTA DELS CATALANS D’AMÈRICA (MÈXIC, DF)

Jaume Pi-Sunyer, “La Humanitat envelleix?”,  Núm. 1, octubre 1939: 19-26.

Ramon Carrasco i Formiguera, “El professor Walter B. Cannon”, Núm. 2, novembre 1939:

25-37.

Cèsar Pi-Sunyer, “Maria Skladowska Curie”, Núm. 3, desembre 1939: 7-19.

REVISTA DE CATALUNYA (PARIS, MÈXIC, SAO PAULO)

Jaume Aiguader Miró, “Els metges en el Renaixement”, núm. 94, desembre 1939, i núm.

95, gener 1940.

A. Oriol i A. Folch, “Una troballa, d’abast inconegut, a l’orina”, Núm. 94, desembre 1939,

i núm. 95, gener 1940.

J.M. Bellido Golferichs, “L’Escola de Medicina de Barcelona i la descoberta de la circulació
de la sang”, Núm. 98, abril 1940.

Jaume Aiguader, “Humanisme i Reforma”, Núm. 99-101, gener-març 1943:67-77.

Jaume Roig, “Mides biomètriques dels alumnes del Colegio Madrid comparades amb les
dels nens d’Espanya i altres països”,  Núm. 99-101, gener-març 1943: 137-147.

Josep Trueta, “L’origen de la legislació social”, Núm. 105, desembre 1956: 30-34.

FOC NOU (TOLOSA DE LLENGUADOC)

J.M. Bellido, “ L’Agrupació de Metges Catalans pro Renovació de la Medicina”,  núm. 17, 30

desembre 1944, núm. 18, 6 gener 1945, núm. 24, 8 febrer 1945, núm. 25, 17 febrer 1945.
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LLUITA (TOLOSA DE LLENGUADOC)

J. M. Bellido, “L’Agrupació de Metges Catalans pro Renovació de la Medicina”, Núm. 23,

5 març 1945.

FULL CATALÀ (MÈXIC )

Jaume Aiguader, “El llibre científic català”, Any II, Núm. 10, juliol 1942: 7.

Jaume Roig, “La joventut en quarantena”, Any II, Núm. 10, juliol 1942: 12.

Jaume Aiguader, “Bibliografia científica en Català”, Any II, Núm. 11 i 12, agost i setembre

1942: 9 i 9.

Jaume Roig, “Divagacions mítiques”, Any II, Núm. 13, octubre 1942: 3.

Jaume Roig, “Divagacions pedagògiques”, Any II, Núm. 14, novembre 1942: 6.

Jaume Aiguader, “El Català com a idioma de la Ciència”, Any II, Núm. 14 i 15, novembre

i desembre 1942: 13 i 9.

QUADERNS DE L’EXILI (COYOACAN, MÈXIC)

J. A. Aiguader Cortés, “Per la salut del nostre poble”, Any III, Núm. 15, setembre-octubre

1945: 8-9.

J. A. Aiguader Cortés, “El que cremem”, Any III, Núm. 17, desembre 1945: 11-12.

A. Folch Pi, “Les vitamines”, Any IV,  Núm. 18 i 24,  gener-març i octubre-desembre 1946:

13-14 i 15-16.

A. Folch Pi, “Fet i fet, no ho som tant de treballadors”,  Any III, Núm. 16, novembre 1945: 3-4.

M. Pijoan de Beristain, “Piscicultura al camp”, Any IV, Núm. 19, abril-maig 1946: 11-12.

J. A. Aiguader Cortés, “Com hauria de ser la Facultat de Medicina”, Any IV, Núm. 20, juny

1946: 13-14.

J. A. Aiguader Cortés, “La sanitat militar”,  Any IV, Núm. 21, juliol 1946: 13-14.

Claudi Faunier, “<Contribution à la connaissance de l’avitaminose chez l’homme> del
Dr. Joaqim Vinyes Espin”, Any V, Núm. 26, març-abril 1947: 21-22.



310 Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 307-312, ISSN: 0213-0718

Ferran Sabaté i Casellas

AVENÇ DELS ANNALS DE LA SOCIETAT CATALANA D’ESTUDIS POLÍTICS, ECONÒMICS
I SOCIALS (BUENOS AIRES)

Josep Trueta, “Estudi sobre el filòsof català Lluís Vives”, Any II, núm. 12, setembre-

octubre 1944.

ENDAVANT (TOLOSA DE LLENGUADOC)

Jaume Sauret, “L’Organització de la Medicina Social a Catalunya. Les Assistents Socials”,

Núm. 4, maig 1945.

Francesc Tosquelles i Jaume Sauret, de “Invalidesa i treball. A propòsit dels mutilats
guerra”, núm. 9, octubre 1945.

QUADERNS (PERPINYÀ)

Josep Solanes, “El clima de discòrdia a l’exili: notes per a una psicologia de l’exiliat”,

Núm. 4, abril 1945.

Sever Perramon, “L’home en els camps de concentració nazis”, núm. 6, juny 1945.

Francesc Tosquelles, “Les Assegurances Socials i la Medicina”, núm. 6, juny 1945.

J. M. Bellido, “La Universitat Autònoma de Barcelona i el règim franquista”, núm. 9,

setembre 1945.

Josep Solanes, “Els remeis de l’exili: notes per a una psicologia de l’exiliat”, núm. 10,

octubre 1945.

Francesc Tosquelles,“Els límits de l’estructura liberal de la Medicina”, núm. 11, novembre

1945.

Josep Solanes, “Captivitat i exili: notes per a una psicologia de l’exiliat”, núm. 13, febrer

1946.

Josep Dencàs, “La Medicina i la guerra”, núm. 14, març 1946.

Jaume Elias,  “Els catalans i la Medicina”, núm. 14, març 1946.

Josep Solanes, “La psiquiatria i la guerra”, núm. 15, abril-maig 1946.
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LA NOSTRA REVISTA (MÈXIC)

Jaume Pi-Sunyer, “L’ensenyament de la medicina a Cervera”, Any I, Núm. 3, març 1946.

LA NOVA REVISTA (MÉXIC)

Leandre Cervera, “Letamendisme i psico-somatisme”, Any I, Núm. 4 i 5,  1955: 94-97 i

118-121.

COMENTARIS I RESULTATS

Els estudis més recents han trobat al voltant d’unes 200 publicacions periòdiques durant

l’exili català de 1939 a 1975. La majoria foren publicacions efímeres, de difusió local i

tiratge limitat. Eren butlletins de caire polític o cultural, d’informació als associats(2). No

existí una publicació periòdica en català específicament mèdica o científica.

Nosaltres hem fet un buidatge de les revistes de major difusió i prestigi, del període

1939-1955, amb els resultats que exposarem.  Hem trobat 40 articles de tema mèdic i els

hem agrupat en tres seccions: quinze de medicina clínica (el 37,5%); dotze de política

sanitària (30%), i tretze d’humanitats mèdiques (32,5%). Entre els de Medicina clínica,

predominen les patologies derivades de les condicions de la guerra, l’internament en

camps de concentració i l’exili. Els de política sanitària, estan dedicats a planejar

l’organització de la sanitat catalana en un escenari polític postbèl·lic. Els d’humanitats,

és capbussen en la Història de la Medicina, buscant les nostres arrels, per sobreviure en

aquest període de turbulències personals i col·lectives.

Els autors son 20 professionals de reconeguda vàlua, molts d’ells relacionats amb l’Institut

de Fisiologia i la Societat de Biologia de Barcelona. Alguns d’ells, eren afiliats als diferents

partits polítics, havien pres part activa en la guerra, i ara continuaven compromesos en el

exili.

Pel lloc de publicació de les capçaleres respectives, trobem: 1 a Perpinyà, 3 a Tolosa del

Llenguadoc, 1 a París; 5 a Mèxic, 1 a Buenos Aires, i 1 capçalera (Revista de Catalunya)

circulant entre París, Mèxic i Sao Paulo.

Cal assenyalar que, entre el maig de 1940 i l’agost de 1944, durant l’ocupació nazi, la

premsa catalana d’exili estigué prohibida a França.
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Pensem que hi ha més articles dispersos, que encara no hem sigut capaços de localitzar.

No fem referència a monografies ni llibres  mèdics d’aquest període, publicats a l’exili

com ja hem dit abans.
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NOTES PER A UNA BIOGRAFIA DEL DOCTOR JOAN CUATRECASAS,

PROFESSOR EXILIAT

SIMÓN-TOR, Josep M.; SIMÓN-CASTELLVÍ, Guillermo; SIMÓN-CASTELLVÍ, Josep M.; SIMÓN-
CASTELLVÍ, Sara-Isabel; SIMÓN-CASTELLVÍ, Cristina

RESUM: Dades biogràfiques sobre el doctor Joan Cuatrecasas Arumí (1899-1990). Relació
detallada de la seva trajectòria universitària a Espanya (catedràtic de Medicina a Cadis,
Sevilla i Barcelona) i notícia sobre el seu exili argentí, amb informació de vicissituds
durant la seva tornada temporal a Barcelona. Referència sobre obres principals.

Paraules clau: Joan Cuatrecasas. Ex-libris. Exili Buenos Aires.

RESUMEN: Datos biográficos sobre el doctor Juan Cuatrecasas Arumí (1899-1990).
Relación detallada de su trayectoria universitaria en España (catedrático de Medicina
en Cádiz, Sevilla y Barcelona) y noticia sobre su exilio argentino, con información de
vicisitudes durante su retorno temporal a Barcelona. Referencia de sus obras principales.

Palabras clave: Juan Cuatrecasas. Exlibris. Exilio Buenos Aires.

*

El present treball es basa principalment en el coneixement directe de fets i dades
personals, i en notes prèvies preses pel primer autor, de converses mantingudes amb el
seu amic el doctor Joan Cuatrecasas, tant a Barcelona com a Buenos Aires, pensant en
una possible futura biografia completa d’aquest il·lustre exiliat.

S’han aprofitat els interessants llibres de Cuatrecasas i Subirà, sobre la nissaga
Cuatrecasas, i del doctor Jacint Corbella, sobre la Facultat de Medicina de Barcelona,
per a la verificació d’algunes dades. La consulta d’aquestes publicacions ens ha fet
pensar que Cuatrecasas no solament gaudia d’una extraordinària memòria, sinó que
durant la seva vida d’exiliat a l’Argentina va estar rememorant i idealitzant la seva passada
vida professional i d’opositor a Espanya. Parodiant Pío Baroja, deia i repetia que en la
seva època per ser catedràtic calia, entre altres coses, viatjar a Madrid i fer cua sense
presses ni defalliments, gaudint de l’ambient.
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Joan Cuatrecasas i Arumí va néixer a Camprodon1), el 31 d’agost de 1899. Va ser el fill
gran de Josep Cuatrecasas i Genís (1871-1957), apotecari de Camprodon2), i de Carme
Arumí Blancafort, vigatana i cunyada de Martí Genís, farmacèutic de Vic. (Fig. 1).

Va ser el gran de vuit germans (dos van ser noies), dels quals dos van ser metges (Joan i
Manuel), i dos farmacèutics (Josep i Martí).

El 1909 va començar a estudiar el batxillerat a casa, igual que els altres germans, sota la
direcció del seu pare, convertit en professor, i s’examinà en acabar els cursos com a
alumne de matrícula lliure a l’Institut de Girona, llevat de l’últim curs, que ho va fer a
l’Institut de Barcelona (1915). Excel·lent estudiant, va treure sempre bones notes.

Després va decidir fer-se metge, i va estudiar la carrera a la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona. El 1922 va acabar com a llicenciat en Medicina i Cirurgia amb
premi extraordinari.

L’any següent, 1923, es va doctorar a la Universitat de Madrid, com aleshores era preceptiu.
Ho va fer defensant la seva tesi doctoral (La unidad metabólica. Barcelona: Ed. Ortega,
1923), que va merèixer, per unanimitat, la qualificació d’excel·lent amb premi extraordinari.

Aquell mateix any va aconseguir també el grau de llicenciat en Farmàcia per la Universitat
de Barcelona.

Va començar veient alguns malalts particulars al despatx del seu domicili familiar (carrer
de Mallorca 305, entresòl).

Gràcies a una beca que li va ser concedida pels seus mèrits, va ampliar, a mitjan 1924,
els seus coneixements neurològics a “La Salpêtrière” de París (servei del doctor Guillain
Alajouanine). En tornar a Barcelona, aviat va ser nomenat, per concurs de mèrits, professor
auxiliar de la càtedra i de la III Clínica de Patologia Mèdica del doctor Ferrer Piera (Facultat
de Medicina de Barcelona). El doctor Pablo Ferrer Piera es va convertir en el seu padrí,
animant-lo a continuar la carrera universitària. Desgraciadament, a causa de la seva
mort prematura, no va arribar a veure convertit en catedràtic el seu protegit. Al doctor
Ferrer Piera el va succeir, provisionalment com a encarregat de la càtedra amb la seva
clínica, el doctor Àngel Ferrer i Cagigal, catedràtic d’Histologia i Anatomia Patològica, que
ja disposava d’una sala hospitalària al servei de Ferrer Piera.

En començar el mes de juny va rebre una carta del seu amic el doctor Belarmino Rodríguez
Arias demanant-li que, no sent possible l’assistència del doctor A. Pi i Sunyer, assistís
com a delegat de la Societat de Biologia de Barcelona a la Réunion plénière des Sociétés
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de Biologie (París, 5-6 de juny 1924). L’altre representant espanyol va ser el doctor
Gregorio Marañón, de Madrid.

A la fi de juliol es va traslladar a Lausana (Suïssa) per seguir un curset dirigit per Maurice
Arthus, a l’Institut de Fisiologia, al qual van assistir també el professor August Pi i Sunyer
i el seu fill gran, Jaume Pi-Sunyer i Bayo.

Maurice A. Arthus (1862 - 1945) era un fisiòleg i bacteriòleg francès resident a Lausana
(Suïssa) que, el 1903, va descobrir el fenomen o reacció d’Arthus (reacció anafilàctica
local i immediata després d’una segona injecció subcutània de l’al·lergen), fenomen
d’interès per a la famosa, aleshores, escola immunològica catalana de Ramon Turró.

El desembre de 1925 se’n va anar a Madrid per presentar-se a l’oposició convocada al
novembre per a una càtedra de Patologia i Clínica Mèdica de la Facultat de San Carlos
(Madrid). S’hi van presentar també els doctors Fernando Enríquez de Salamanca Danvila,
Francesc Ferrer Solervicens, Carlos Jiménez Díaz, Calvo Criado, José Mª Villacián i Agustín
Pedro Pons.

Cuatrecasas va ser un bon opositor, potser tècnicament el millor en conjunt, però era
novell i massa jove, i el prestigiós Enríquez de Salamanca, que en principi es preveia el
guanyador, no va tenir molta sort i va defraudar tant al tribunal com al públic que va
presenciar la prova. Així s’explica que el tribunal, compost pel doctor Antonio Simonena
Zabalegui com a president, i pels catedràtics vocals Agustín del Cañizo García (de
Salamanca), Rodríguez Fornos (de València), Arturo Redondo Carranceja i José Casares
Gil, declarés vacant la càtedra. Els opositors esmentats van haver de presentar-se a
altres oposicions per guanyar una càtedra de Medicina. El doctor Simonena, ja a punt de
jubilar-se, va acabar la seva carrera universitària sent considerat per molts (opositors i
vocals de tribunal) com una persona menyspreable.

A la fi de 1926 se’n va anar a Madrid per fer oposicions a la càtedra de Patologia Mèdica
de Barcelona que, feia anys que havia quedat vacant per la mort prematura (1920) del
doctor Antonio González Prats.

Van ser coopositors, entre d’altres, Fernando Enríquez de Salamanca Danvila, encarregat
de càtedra a Madrid, Francesc Ferrer Solervicens, encarregat de càtedra a Barcelona i
mestre de Cuatrecasas, i Lluís Noguer Molins (autor de dos preciosos llibres: Exploración
clínica práctica  i Diagnóstico médico).

El resultat d’aquesta oposició va trigar uns mesos a votar-se, i en va resultar guanyador
el doctor Ferrer Solervicens, tal com va predir Cuatrecasas.
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El gener de 1926 va ser convocada l’oposició per a una altra càtedra vacant de Patologia
i Clínica Mèdica de Madrid (Facultat de Sant Carles). La van signar prestigiosos o temibles
candidats, com els doctors Agustín del Cañizo García, catedràtic de Salamanca des de
1905; Misael Bañuelos García, catedràtic de Valladolid des de 1920; Fernando Enríquez
de Salamanca Danvila, encarregat de càtedra a Madrid; Carlos Jiménez Díaz, catedràtic
de Sevilla des de 1923, i Agustín Pedro Pons, (opositor lliure de Barcelona).

El desembre de 1926, el tribunal, presidit pel doctor Enrique Súñer Ordóñez (catedràtic
de Pediatria), va atorgar la susdita càtedra al doctor Carlos Jiménez Díaz.

En la mateixa oposició en què l’abans esmentat doctor Misael Bañuelos va obtenir la
càtedra de Valladolid, el doctor Pablo Ferrer Piera va guanyar la de Barcelona (1920).
Cuatrecasas, en referir-se a la seva vida d’opositor, deia que en les tertúlies de Madrid
encara es comentava, injustament, que Ferrer Piera havia estat el paradigma número u
de l’obtenció d’una càtedra simplement per influència política, la del maniobrer Alejandro
Lerroux García, qui havia estat director de La Publicidad de Barcelona i diverses vegades
triat diputat a Corts per Barcelona. Per descomptat, el doctor Ferrer Piera va ser el metge
de Lerroux quan aquest va residir a Barcelona.

Al Madrid de 1926 es va trobar amb dos companys catalans que feien oposicions per a
càtedres d’altres assignatures: Salvador Gil i Vernet, que va guanyar una càtedra d’Anatomia
de la Facultat de Salamanca (el 1928 va ocupar, per trasllat, la que havia deixat vacant a
Barcelona l’anatomista i uròleg Manuel Serés i Ibars) i Antoni Trias i Pujol, catedràtic de
Patologia Quirúrgica a Salamanca i aspirant a la càtedra que havia quedat vacant a Barcelona
per la prematura mort del doctor Ramon Torres i Casanovas (Trias la va guanyar el 1927).

El juny de 1926, el claustre de la Facultat de Medicina va acordar, per unanimitat, nomenar
Cuatrecasas catedràtic interí de Patologia Mèdica.

El març de 1926, va viatjar a Madrid per a presentar-se a l’oposició per a la càtedra de
Patologia General de Cadis, a la qual també va optar el company de Barcelona Agustín
Pedro Pons (aquest va guanyar més tard, el 1927, una càtedra de Patologia Mèdica de la
Facultat de Barcelona). Va guanyar la càtedra de Cadis el doctor Calvo Criado, qui després
va ocupar per trasllat la de Sevilla.

El mes d’agost de 1927 el doctor Joan Cuatrecasas, gràcies a una beca de la Facultat de
Medicina de Barcelona, va seguir un curs teoricopràctic de perfeccionament a  l’hospital
universitari d’Estrasburg. En tornar a Barcelona, va ser nomenat secretari accidental de
la Facultat de Medicina.
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A la fi d’octubre de 1927 es va instal·lar de nou a Madrid (com sempre a  l’Hotel-
Restaurante Granvía) per fer una vegada més oposicions, aquesta vegada a la càtedra
de Patologia General (la de Madrid), curiosament vacant des de feia uns quants anys. Va
aprofitar els matins, quan li era possible, per presenciar les visites hospitalàries del
professor Jiménez Díaz. Aquesta càtedra, per a la qual també es va presentar el doctor
Agustín Pedro Pons, la va guanyar el doctor Roberto Novoa Santos.

No va tornar a signar o presentar-se a una oposició fins a principi de 1930, en la qual va
guanyar en propietat la càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina de Cadis
(Universitat de Sevilla), que havia quedat vacant. En va prendre possessió al mes de
juliol. Seguidament va viatjar a l’estació termal i climàtica de Bagnères-de-Luchon (França)
amb la finalitat de descansar i refer-se. Allí va descobrir que ballar amb una noia és un
excel·lent exercici físic i espiritual, per la qual cosa es va proposar practicar, i arribà a
ballar mitjanament bé.

Molts anys després confessaria que el punt flac del seu cos havien estat sempre els
peus (plans?).

El 1931 va aconseguir, per trasllat dintre de la mateixa universitat, la càtedra de Patologia
Mèdica de Sevilla, vacant per defunció del doctor Calvo Criado. A Sevilla coneix la seva
primera dona, Marisa Rodríguez Salmons, una santanderina resident a Sevilla, amb qui
es va casar el 16 de juliol de 1932.

En constituir-se a mitjan 1933 el patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, va
fer gestions perquè se li oferís una de les noves càtedres que es crearien, i va aconseguir
ser nomenat immediatament professor agregat de Fisiopatologia i Medicina Experimental.
Un cop a Barcelona, va demanar ocupar una càtedra o clínica de Patologia Mèdica o
Patologia General a la Facultat de Medicina, cosa que va aconseguir, malgrat l’oposició
inicial dels doctors Agustín Pedro Pons i Jaume Peyri i Rocamora, gràcies al suport dels
doctors Antoni Trias i Pujol, August Pi i Suñer i Joan Puig i Sureda.

El 1934 va ser nomenat, per concurs, metge-director de l’Estació Termal de Caldes de
Montbui (prov. de Barcelona), les aigües de la qual, clorurades i hipertermals, són indicades
per al reumatisme crònic. Sempre recordava que allí va comptar amb l’excel·lent col·laboració
dels metges hidròlegs Jaume Fíguls Carreté, Raimundo Pinya i Manuel de la Tejera.

Al juliol del mateix any va assistir, com a representant de la Facultat de Medicina i de la
Conselleria de la Generalitat de Catalunya, a la inauguració d’unes termes públiques a
Aix-les-Bains (Savoia, França). Va començar l’any 1935 publicant el llibre Notas de clínica
hidrológica sobre Caldas de Montbuy (Edit. Científico-Médica, Barcelona, 1935).
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El mes de maig de 1935 va codirigir amb el doctor Jesús Bellido i Golferichs (catedràtic de
Terapèutica) un curs de crenoteràpia a la Facultat de Medicina de Barcelona.

El juliol de 1935 el doctor Joan Cuatrecasas va formar part com a vocal del tribunal,
presidit pel doctor Gregorio Marañón y Posadillo (catedràtic d’Endocrinologia), que va
jutjar les oposicions a la càtedra de Patologia General de Madrid, vacant per la prematura
mort del doctor Roberto Novoa Santos, eminent metge i escriptor. La càtedra va ser
adjudicada al doctor José Casas Sánchez (catedràtic de Valladolid).

En els últims mesos de 1935 va presentar a la Generalitat de Catalunya el treball següent:
Memòria resum sobre els problemes d’organització mèdica a Caldes de Montbui (impremta
Clarasó, Barcelona, 1935). S’hi exposa el mediocre funcionament del balneari, a causa,
en gran part, dels prejudicis i de la incultura dels propietaris, i la necessitat de posar-lo
a l’altura de les estacions termals franceses.

Estudiós del reumatisme i el seu tractament, va publicar el seu tercer llibre: La hidrología
en la práctica médica”. Col·lecció “Monografies Mèdiques“. Barcelona, 1936.

El 18 de juliol de 1936 es va produir l’alçament de l’exèrcit del Marroc contra el govern de
la República. L’endemà es va revoltar l’exèrcit a Barcelona, que va fracassar, en gran
part, per la intervenció de grups revolucionaris que es van ensenyorir del poder al carrer.

El desordre, el terror i la por instal·lats a Barcelona pels milicians, les patrulles de control i
altres extremistes van fer que el doctor Joan Cuatrecasas, que es va passar dies atenent
malalts a l’Hospital Clínic, cerqués allunyar-se uns dies fins que tornés la calma. Va aconseguir
sortir el 3 de setembre per assistir, com a delegat del conseller de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, a un congrés de reumatisme a Suècia. Acabat aquest, i a la vista que el conflicte
armat continuava, es va quedar a França (Niça) a l’espera que la seva esposa, embarassada,
obtingués el passaport i es reunís amb ell, fet que es va produir a la fi d’octubre.

Després, pensant que la Guerra Civil ja iniciada duraria poc, decideix anar a Cadis, on
resideixen els pares de la seva esposa, perquè aquesta donés a llum al costat de la seva
mare, cosa que va succeir el 10 de desembre de 1936 amb el naixement de la seva filla,
l’Elia. El 1933 havia tingut el seu primer fill a Sevilla, Fernando, nascut prematur i mort
quan era infant.

A Cadis i Sevilla, ciutats governades pel general revoltat Queipo de Llano, es va sentir
malvist per les forces polítiques del moment i blanc d’algun enemic polític o professional.
Veient-se desprotegit i amb la por al cos, i sense comptar amb l’ajuda del seu sogre,
manaire i setciències, amb qui no es duia gens bé, va decidir passar al Portugal veí i
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traslladar-se a Buenos Aires amb l’esperança de ser ben rebut per col·legues coneguts
i poder esperar allí, donant conferències o escrivint articles, el suposat pròxim final de la
contesa espanyola.

L’acolliment a Buenos Aires (1937) no va ser tan bo com esperava i la revolta militar
espanyola s’havia convertit clarament en una guerra civil, l’incert final de la qual es
preveia llunyà. A més, de moment no podia tornar tranquil a cap de les dues Espanyes en
lluita. Aquestes circumstàncies, juntament amb les lògiques dificultats econòmiques,
van ser les principals causes que van provocar la definitiva ruptura del matrimoni,
formalitzada amb el retorn a Espanya de la seva esposa i la seva filla.

Abans d’acabar l’any va aconseguir el nomenament, que va creure provisional, de
professor full-time cap d’Investigacions de l’Institut de Psiquiatria de la Universitat del
Litoral.

En acabar la Guerra Civil espanyola (1 d’abril de 1939), Cuatrecasas va decidir romandre
com a exiliat a Amèrica del Sud fins a la caiguda del franquisme, que, per a la seva
desgràcia, va trigar trenta-sis anys a arribar.

L’agost de 1941 va aconseguir, per revalidació, el títol de doctor en Medicina per la
Universitat Nacional de La Plata (R. Argentina), sent immediatament contractat com a
professor titular de Fisiologia i de Patologia General de la Universitat de Cochabamba
(segona ciutat de Bolívia). Es tractava d’una facultat de medicina de creació recent, per
la qual passarien diversos professors espanyols exiliats. Recordava amb satisfacció la
seva estada a Cochabamba, tant pel clima primaveral de la ciutat durant gairebé tot l’any
com per haver-li permès contreure matrimoni civil, el 28 de novembre, amb Anita L.
Montórfano.

El 1958 va presidir, juntament amb Josep Tarradellas, president de la Generalitat de
Catalunya a l’exili, els Jocs Florals de la llengua catalana celebrats a Mendoza (Argentina).

Al cap de bastants anys va assolir el seu somni daurat d’aleshores, el d’ensenyar a
l’Argentina, amb els nomenaments següents per part de la Facultat d’Humanitats i
Ciències de l’Educació de la Universitat de La Plata, tots ocupats fins a la seva jubilació
(1969):

1r el 1956: Professor titular d’Antropologia .
2n el 1962: Professor titular de Biologia Humana.
3r el 1963: Professor titular d’Antropologia Cultural.
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El 1969 va ser nomenat professor titular de Biologia Humana de la Universitat Argentina John
F. Kennedy (Col·legi Central, Bartolomé Mitre, 1911, Buenos Aires), fundada l’any anterior.

A principi de 1976, desapareguts Franco i el seu règim, va creure arribada l’hora de
preparar-se per a la seva anhelada tornada a Barcelona. Per a aquest viatge, que suposava
que seria el preludi de la seva tornada definitiva a Catalunya, no va dubtar a desprendre’s
de la seva casa d’estiu al Mar del Plata, precisament obra d’un eximi arquitecte i urbanista
català, Antoni Bonet i Castellana.

Va tornar a Barcelona, després de 39 anys d’exili a l’Argentina, el 31 de maig de 1976,
acompanyat de la seva segona esposa i una cunyada. En arribar a Barcelona, van comprar
un pis a la Travessera de Gràcia, 117 (entre els carrers Sant Cristòfol i Gran de Gràcia), on
van residir fins al seu retorn a Buenos Aires.

CUATRECASAS PENYISTA

Nouvingut a Barcelona, va ser presentat i admès a “la penya del Guinea”, que es reunia
tots els dies laborables, de 12.30 a 13.30 hores, al bar-restaurant Guinea, situat en el
xamfrà Diagonal-Rosselló. Els principals integrants d’aquesta penya, composta
majoritàriament per metges, eren, inicialment, els doctors Josep Oriol Anguera (exprofessor
auxiliar de càtedra), Joan Mas Oliver (cirurgià), Ignasi Nubiola Sostres (traumatòleg i fill
del prof. Nubiola obstetra), Josep Civil Anglès (tisiòleg director de la llavors Ciutat
Sanatorial de Terrassa), Josep Fabré Tersol (el de la síndrome de Martorell-Fabré), Ignasi
Salvá Miquel (metge de l’Hospitalet de Llobregat) i Josep M. Simón-Tor, i també els
farmacèutics Santiago Broggi Vallés (esportista exjugador de rugbi) i Vicenç Mestres
Jané, i els senyors Ramon Visa Dusol (funcionari municipal), Climent Caballé i Suñé
(empresari), qui va resultar ser un antic i fidel amic del doctor Martí Feced, i Ramon
Brunet Serra (enginyer electromecànic i pilot de l’aviació civil), inventor del ventilador
Hurricane, amb aspes de pell, no metàl·liques, i cos semblant a un morro d’avió.

De tant en tant també apareixien per aquesta penya el doctor Joan Lluch Caralps (professor
adjunt d’anatomia) i el seu cunyat, Félix Rodríguez de Alba, i el doctor Eduard Pons
Tortella, exprofessor auxiliar d’anatomia (cessat per la depuració política en acabar la
Guerra Civil) i cap del Departament de Neuroanatomia de l’Institut Neurològic Municipal
de Barcelona.

El 1977, davant el pròxim tancament del bar Guinea, la penya es va traslladar al bar-
restaurant “La Punyalada” (al xamfrà de muntanya de Passeig de Gràcia-Rosselló). Aviat
s’hi van incorporar el doctor Pere Gabarró García, reconegut cirurgià plàstic anomenat
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“el bíblic” pels penyistes, atès que la jubilació l’havia conduït a la lectura i l’estudi de la
Bíblia, sobre la qual feia curiosos i celebrats comentaris; el doctor Carles Martí Feced,
aquest havia tornat del seu exili a Casablanca (el Marroc), i dos exiliats a Veneçuela, el
jurista Manuel García Pelayo, cèlebre pocs anys després per haver estat president del
Tribunal Constitucional que, el 1983, va dictar sentència aprovatòria sobre l’expropiació
de Rumasa, i un representant de l’editorial argentina El Ateneo, amic i home de confiança
de García Pelayo.

Malgrat ser una penya en què dominaven els metges, rarament es parlava de malalties o
de casos clínics. Solien comentar-se successos del moment o fets viscuts. El doctor Civil,
qui amb certa freqüència anava a Madrid, discursejava sobre les seves impressions
tretes de les entrevistes amb amics o alts càrrecs del govern. El doctor Cuatrecasas
gaudia discutint amablement amb el doctor Josep Oriol Anguera, especialment quan
aquest llegia o duia, amb certa freqüència, les últimes informacions científiques o les
opinions antropològiques i les publicacions del seu germà Antoni, exiliat finalment a
Mèxic i professor d’Antropologia Mèdica de l’Institut Politècnic Nacional.

NOTÍCIES SOBRE LA SEVA VIDA A BARCELONA

Va arribar amb la il·lusió pròpia de l’emigrant o exiliat que retorna per fi a la seva somniada
pàtria i, alhora, amb l’íntima satisfacció i creença que José Mª de Areilza, el suposat
pròxim president del Govern, li oferiria un ministeri. No es van complir les prediccions,
atès que el juliol de 1976 el rei va nomenar, per succeir al dimissionari president Carlos
Arias Navarro, Adolfo Suárez y González.

José María de Areilza i Martínez-Rodas, comte de Motrico, va ser ambaixador d’Espanya
a l’Argentina entre 1947 i 1950, i ministre d’Afers Exteriors en l’últim govern de Carlos
Arias Navarro (des. 1975 - jul. 1976). Va abandonar els estudis de Medicina per fer-se
advocat i enginyer industrial. En els últims temps del franquisme va ser conseller i secretari
de Don Joan de Borbó (pretendent al tron i pare del futur rei Joan Carles I).

Durant la seva estada a Buenos Aires va fer amistat amb el doctor Cuatrecasas, qui es va
oferir per preparar la tornada d’aquest a Espanya tan aviat com quedés vacant una
càtedra de Patologia Mèdica. Sent ministre del primer govern de la monarquia joancarlista,
Areilza va intercedir perquè el doctor Cuatrecasas fos jubilat com a catedràtic numerari
de la universitat espanyola com si hagués estat en actiu.

Encara perviu el record i la imatge a la retina d’un de nosaltres del moment en què ens
va sorprendre a diversos amics amb la frase: “No és tan mala notícia el fracàs d’Areilza,
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ara vindrà Tarradellas i seré conseller”. Vam restar estupefactes, ja que en aquell moment
semblava impensable la possibilitat de la tornada de Tarradellas com a president de la
Generalitat, i creiem que la recent visita feta a aquest a la seva residència de Saint-
Martin-le-Beau (França) l’havia trastocat i li havia creat falses esperances.

El 23 d’octubre de 1977, Josep Tarradellas retornà a Catalunya i  quedà restaurada la
Generalitat. Seguidament, el comú amic doctor Carles Martí Feced (exconseller, per
Esquerra Republicana, de Governació, Finances i Cultura) es va obstinar a aconseguir
una conselleria per al doctor Joan Cuatrecasas i una altra per al famós uròleg Antoni
Puigvert Gorro.

Encara recorda un de nosaltres el moment en què Martí Feced va telefonar al doctor
Puigvert per comunicar-li el fracàs de la seva gestió. El doctor Cuatrecasas tampoc va ser
triat conseller del govern, però, sorprès, als pocs dies va rebre un ofici signat per Tarradellas
nomenant-lo conseller privat, ofici que Cuatrecasas, molt disgustat, va considerar com
un “paper mullat”. També se li va comunicar, encara que només de paraula, que havia
estat escollit  protometge  del president de la Generalitat de Catalunya.

En veure’s sense cap càrrec oficial, va nodrir la il·lusió d’exercir la Medicina i convertir-se
en consultor mèdic de primera, com ho havia estat el ja mort doctor Agustín Pedro Pons,
el seu admirat i una mica envejat col·lega.

Per satisfer-lo, un de nosaltres (J. M. Simón Tor) li va presentar el seu servicial amic,
l’otorí doctor Oriol Domènec Llavallol, qui havia estat exiliat i havia exercit uns anys a la
Patagònia (Argentina), el qual, gentilment, li va cedir les hores lliures del seu despatx
(Diagonal, 558, pral. 1a).

Cuatrecasas es va fer imprimir receptes, va començar a visitar i aviat va semblar un home
nou i encantat d’haver tornat a Barcelona. Però la felicitat va durar poc, ja que al cap d’uns
mesos el doctor Domènec es va enfrontar amb el perill del desnonament del pis per suposat
sotsarrendament no autoritzat. El doctor Domènec, molt disgustat, va trobar una sortida
idònia, que el doctor Cuatrecasas passés a ser consultor de la Clínica Dexeus i hi tingués un
petit despatx. La nova situació va acabar aviat, perquè Cuatrecasas va tenir la impressió de
tenir algun oponent intern i va decidir no continuar en aquesta Clínica.

Es va oferir després per col·laborar amb l’uròleg doctor Antonio Puigvert Gorro. Aquest el
va convidar a passar un dia al seu “castell” d’Olost de Lluçanès, però no van arribar a
entendre’s. Llavors el doctor Domènec es va mobilitzar de nou i va aconseguir que
pogués disposar d’un despatx a la Clínica Pujol i Brull (carrer d’Enric Granados, 83). En
aquesta, va visitar uns pocs malalts fins que, passats uns mesos, es va convèncer que
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l’exercici de la Medicina havia canviat i que a la seva edat, prop dels vuitanta anys, no era
possible començar pràcticament de zero, amb la qual cosa va entrar en un estat de
nerviosisme i depressió que el turmentava.

Així, no resulta estrany que una nit plujosa ens despertés, al voltant de les tres de la
matinada, la trucada de la seva cunyada per dir que el doctor Cuatrecasas es trobava
molt malament i demanava ajuda urgent. Aquesta angoixant trucada es va fer des d’una
cabina telefònica del carrer, ja que el protometge del president Tarradellas, per un
misteri mai aclarit, no havia aconseguit tenir un telèfon al seu domicili.

Quan al cap d’uns vint minuts el doctor Simón Tor va arribar per atendre’l i prendre les
mesures adequades, Cuatrecasas, enllitat, li va dir: “Tranquil, tot va passant; els disgustos
i la “tiramina” del formatge del sopar m’han provocat una pujada de tensió arterial, 22
de màxima, que va cedint gràcies a unes pastilles (a força de reserpina) que he pres”.

A mig matí el vam portar a la consulta del nostre amic comú, el doctor Josep Oriol Anguera.
Després de les exploracions de rigor, tant el doctor Oriol com el seu cardiòleg col·laborador,
el doctor Enric Torres Torres, van arribar a la conclusió que no es detectava cap lesió o
alteració cardiocirculatòria d’interès clínic. Tanmateix, a la sortida, va fer el comentari que
tal vegada tenia raó la seva esposa, en el sentit que el millor era tornar a Buenos Aires.

Davant el temor que se’ns anés amb el convenciment d’haver fracassat, o que en la seva
estimada Barcelona s’havien frustrat les il·lusions amb què va venir, li vam organitzar,
amb l’ajuda del senyor Caballé, un sopar d’homenatge al Cercle del Liceu. No es va
aconseguir que el president Tarradellas presidís l’acte, malgrat les peticions que se li
van fer, qui va delegar en el principal peticionari, el senyor Joan Casanelles i Ibars,
expolític i banquer català, i també conseller privat.

L’homenatge va tenir lloc el dilluns 23 d’octubre de 1978. Es va obrir l’acte amb un
discurs panegíric, en català, del doctor Josep M. Simón Tor, qui durant el sopar va demanar
un brindis i va dir: “Aixequem les nostres copes de vi color sang com cors que ara
bateguen exaltats per donar-li molta corda al del nostre home d’avui”.

 Una vegada acabat el sopar, el doctor Cuatrecasas va pronunciar un memorable discurs
d’agraïment, en el qual va posar l’accent en la solidaritat biològica de l’espècie, fonament
emocional del sentiment de fraternitat dels humans, que en part explicava l’homenatge
que se li rendia, discurs coronat per un emocionant esclat d’aplaudiments.

Va acabar l’acte, que va resultar brillantíssim, amb un curt i agradable parlament del
senyor Joan Casanelles, representant del president de la Generalitat.
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L’esmentat homenatge, juntament amb la seva elecció com a membre de la que aleshores
era la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (actualment de Catalunya) i l’encàrrec
per a la redacció d’un capítol per al tractat internacional de Neuroftalmologia que estaven
codirigint Adalmir Morterá Dantas, de Rio de Janeiro, i Josep M. Simón-Tor, de Barcelona,
van servir per reanimar-lo i que descartés momentàniament la idea d’anar-se’n.

Per a aquest tractat de Neuroftalmologia, va redactar un preciós capítol, el 44, sobre
“L’evolució de la funció visual”, en el qual el primer autor que se cita és, no podia ser
altre, el seu estimat Uexküll.

Per altra banda, els doctors Ramon Sarró Burbano (catedràtic emèrit de Psiquiatria i
Psicologia) i el doctor Dídac Parellada i Feliu, encarregat provisionalment de la càtedra
de Psiquiatria i Psicologia, el van animar a donar un curset sobre psicobiologia a la
Facultat de Medicina.

El setembre de 1979 va fer un ràpid viatge a Buenos Aires per assistir a un sopar en
homenatge seu amb motiu d’acabar de complir vuitanta anys. Davant els 400 comensals
es va llegir un telegrama de felicitació i elogi enviat pel president de la Generalitat de
Catalunya, el Molt Honorable Senyor Josep Tarradellas, de qui a l’exili havia estat el seu
delegat a Amèrica del Sud des de 1960.

El diumenge, dia 21 de desembre de 1980, a dos quarts de set de la tarda, i sota la
presidència del doctor Moisés Broggi i Vallès, es va celebrar l’esperada sessió pública
extraordinària per a la seva recepció com a acadèmic de la  Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona i va ocupar el seient que va deixar el professor Màximo Soriano Jiménez. El
discurs d’entrada es va titular: “De la medicina psicosomática al neohumanisme biològic”.
El discurs protocol·lari de resposta va anar a càrrec del seu antic amic, el doctor Belarmino
Rodríguez Arias.

Amb dificultats econòmiques cada vegada creixents i convençuts, ell i la seva dona, que
no justificaven la seva permanència a Barcelona, van decidir tornar a l’Argentina, cosa
que van fer gràcies a l’ajuda de la Universitat Argentina John F. Kennedy, en acabar l’any
1980, mentre que la seva cunyada es va quedar unes setmanes amb la finalitat de
gestionar el traspàs dels seus interessos i enviar pertinences, entre les quals la nodrida
biblioteca de Cuatrecasas, a Buenos Aires. Van anar a residir al seu antic domicili,
gràcies al fet que una altra cunyada s’havia quedat guardant el pis (Bartolomé Mitre
2087-2n, 1039-Buenos Aires).

Abans de tornar a Buenos Aires va obsequiar el doctor Simón-Tor amb dos dels seus
llibres més estimats:
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1.- Ideas para una concepción biológica del mundo, de Jakob Von
Uexküll (Espasa-Calpe, Argentina, 1945). Aquest llibre, que duu un preciós
pròleg de José Ortega y Gasset, va ser, en el seu moment, i segons el seu
prologuista, el que millor representava la manera d’acostar-se als
problemes de la vida. Malgrat l’antidarwinisme d’Uexküll, va ser el tipus de
llibre que, en part, va servir de model a Cuatrecasas per elaborar les seves
obres monogràfiques.

2.- The Senses of Animals and Men, de Lorus J. i Margery Milne
(Atheneum: Nova York, 1962). Duu la dedicatòria del seu germà José
(Pepito). El va oferir amb el prec que el conservés sempre a la seva biblioteca
i convençut que sabria apreciar-lo.

Una vegada a Buenos Aires va ser designat director de l’Escola de Graduats o de doctorats
de la Universitat Kennedy, destinada a la preparació dels llicenciats per a l’obtenció del
títol de doctor i, també, a l’especialització de metges i psicòlegs en Psicologia Clínica.

Afectat d’hipertensió arterial i parkinsonisme, el nostre estimat doctor Joan Cuatrecasas
va morir, a conseqüència d’un accident vascular cerebral, a Buenos Aires, el 3 de juliol de
1990.

LES SEVES OBRES

De la trentena dels seus llibres publicats escollim per ser esmentats els següents.

1.- Reumatismo cardioarticular. Aniceto López. Buenos Aires, 1938. Aquest
llibre és, en realitat, una segona edició corregida i augmentada de Nuevos
puntos de vista sobre reumatismo cardioarticular. Ed. Científico-Médica.
Barcelona, 1933. Duu un magnífic pròleg del famós doctor Gregorio
Marañón titulat “El patólogo moderno”. Per a la publicació d’aquest primer
llibre seu, Cuatrecasas va comptar amb el desinteressat consell i amb
l’ajuda del seu amic el cardiòleg Lluís Trias de Bes.
2.- Psicobiología del lenguaje. Editorial Alfa. Buenos Aires, 1958. El seu
interès per l’estudi clínic de les afàsies el va dur a estudiar el
desenvolupament de la sintaxi i del llenguatge, arribant a concepcions
atrevides com la de la irrealitat biològica de la mentida i la necessitat
d’eliminar les llengües artificials com l’esperanto, atès que la idea d’un
idioma convencional universal adoptat per unanimitat, a més d’impossible,
seria inútil, ja que és més fàcil aprendre una llengua viva (veritable
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llenguatge) que una d’artificial (llenguatge fals o desconnectat).
Conté trossos de prosa brillant, a més de les susdites concepcions atrevides
que es poden qualificar d’excel·lents. Aquest llibre acaba amb una
sentència d’Epictet, però en el penúltim paràgraf Cuatrecasas ens regala
una estupenda frase: “El màgic instrument de progrés i de concòrdia és
sempre el llenguatge”.
3.- El hombre, animal óptico. Eudeba (editorial universitària de Buenos
Aires). Buenos Aires. 1a ed. 1962; 2a ed. 1965; 3a ed. (2a ed. revisada),
1980. (Fig. 3) En aquest llibre, el seu autor estudia la filogènia ocular i
l’evolució del sistema nerviós en relació amb la funció visual, que li serveix
de base per explicar la seva teoria que l’òrgan visual no és un simple
aparell sensorial d’informació, atès que ha estat el responsable del
desenvolupament evolutiu del cervell (encefalització i interiorització de la
funció òptica) i, per tant, el de l’aparició del llenguatge, la consciència i la
raó.
4.- La metamorfosis del hombre masa. Ed. Tres Tiempos. Buenos Aires,
1981. Edició molt ampliada d’un llibre amb el mateix títol publicat el 1967
per l’Editorial Camps de Buenos Aires.
5.-Ramón Llull (metge i filòsof). Ed. Rocas. Barcelona, 1977. Pròleg de M.
Carreras Roca. Aquesta obra va ser fruit, en gran part, de l’estudi de les
obres de Llull publicades en català i conservades a la biblioteca del  Casal
de Catalunya de Buenos Aires. A banda de recordar que Ramon Llull és
considerat el creador de la llengua literària catalana, amb aquest assaig
Cuatrecasas es va proposar reivindicar el beat Ramon Llull com a metge i
alquimista, aspectes menys considerats i potser oblidats, a diferència de
la seva obra filosòfica, teològica o literària.
6.- Psicología de la percepción visual. Ediciones Tres Tiempos.  Buenos
Aires, octubre de 1981. Pròleg de Miguel Herrera Figueroa, rector de la
Universitat Argentina John F. Kennedy. A partir de la seva concepció de
l’home com a animal òptic, Cuatrecasas estudia en aquest llibre interessants
aspectes psicosomàtics relacionats amb la percepció visual. Aquesta
publicació i La metamorfosis del hombre masa, ambdós llibres publicats
després de la tornada del seu autor a Buenos Aires, es complementen
perfectament. Acaba amb un apèndix que és una selecció de conceptes,
frases i pensaments de diversos autors sobre la percepció visual.
7.- Psicogenia de la agresión. Edicions Tres Tiempos. Buenos Aires, 1983.
Aquest esplèndid llibre, en el qual fins i tot hi ha un capítol sobre el
canibalisme, estudia l’evolució de la bel·licositat des de les seves arrels
zoològiques fins a l’era atòmica. Poc abans d’acabar diu que “és possible
que els mateixos impulsos que ahir conduïen a la guerra, avui o demà



327Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg.313-330, ISSN: 0213-0718

Notes per a una biografia del doctor Joan Cuatrecasas, professor exiliat

duran a la pau”. Amb aquest assaig el doctor Cuatrecasas es va situar
entre els pioners de la negació de la guerra, institució purament humana,
com un mal natural i inevitable.

ARTICLES

Va publicar més de dos-cents articles, entre aquests els que s’esmenten a continuació:

- Los síndromes de agnosia visual en la aterosclerosis. Orientació Médica
(Buenos Aires) 824, 941, 1968.
Conferència pronunciada en el III Congrés Interamericà d’Aterosclerosi
(Buenos Aires, abril - maig 1968), sent llavors el doctor Cuatrecasas
professor titular de Biologia Humana a la Universitat d’Humanitats de la
Universitat Nacional de La Plata.
- Raíces históricas de la medicina psicosomática. La Semana Médica
(Buenos Aires) 150,14, 1977.
- “L’home planetari”. Anales de Medicina i Cirugía, núm. 250, oct.-des.
1977 (conferència extraordinària pronunciada en la sessió del 7-VI-1977,
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya).

EX-LIBRIS DE JOAN CUATRECASAS

Observeu en els seus ex-libris el dibuix complet d’Espanya i Amèrica del Sud, i el Caduceu
d’Esculapi o vara sagrada amb una serp enrotllada tot al seu llarg, símbol o emblema de
la medicina i la farmàcia. Cuatrecasas posava l’accent en aquest detall, atès que ell era
metge i farmacèutic, i també en el fet que, contràriament al de la medicina, el caduceu
d’Hermes o de Mercuri, símbol del comerç, consisteix en una vara amb dues serps
enroscades i dues aletes al capdamunt.

El componen, a més, la part superior d’una malalta asseguda al llit, que exhibeix les
mamelles, una ploma d’ocell i un llibre.

ELS GERMANS DE JOAN CUATRECASAS

Dels seus set germans mereixen ser esmentats els qui van tenir relació amb l’art de
guarir.
El seu germà Josep Cuatrecasas i Arumí (1903-1996), doctor en Farmàcia, va ser nomenat,
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el juny de 1925, professor auxiliar de la càtedra de Botànica de la Facultat de Farmàcia
(Universitat de Barcelona). El 1931 va guanyar, per oposició, la càtedra de Botànica
descriptiva de la Universitat de Madrid.

El 1938 es va exiliar, i va passar a residir primer uns anys a Colòmbia i després als Estats
Units, fins a la seva defunció a Washington.

L’altre germà metge, Manuel (1908-1999), va ser primer, el 1933, metge de les mines de
Fígols (el Berguedà). Però la major part de la seva vida  la va passar com a metge de
Vallirana (Barcelona), poble on va ser molt estimat, de la qual cosa dóna fe que un carrer
dugui el seu nom.

Martí (1905-1966) i Jordi Cuatrecasas (1916-1993) van estudiar Farmàcia, fundant, el
primer, el laboratori farmacèutic Fides-Cuatrecasas, del qual el segon va arribar a ser
director.
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NOTES

1. Vila del Ripollès (prov. de Girona), ben coneguda per la fabricació de les galetes Birba.

2. El seu pare, Joan Cuatrecasas i Corriol (1822-1892), també va ser apotecari de Camprodon. L’esposa d’aquest,

Francesca Genís i Aguilar, era filla de Martí Genís, apotecari de Vic. El primer farmacèutic de Camprodon va ser el

doctor Basagaña.
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MEDICINA A L’EXILI DE TOULOUSE.

ANNALS DE L’HOSPITAL VARSÒVIA

SÁNCHEZ AGUSTÍ, Ferran

RESUM: Notícia extensa sobre l’hospital Varsòvia, situat al núm. 15 de la rue de Varsovie
al barri de Saint Cyprien de Toulouse. Fou un exemple de solidaritat internacional i llar
republicana a l’exili. Detalls sobre el seu funcionament. Referència més extensa als
metges Francesc Bosch Fajarnés (1902-1973) i Josep Bonifaci Mora (1895-1989). Dades
sobre altres metges i farmacèutics. Relació detallada dels articles publicats a la revista
Anales del Hospital Varsovia. Funció actual de l’hospital: policlínica amb maternitat.
Referència a l’espai “Sale de Conférences Guerrilleros FFI. 1939-1945”.

Paraules clau: Hospital Varsòvia Toulouse. Francesc Bosch Fajarnés. Josep Bonifaci Mora.

RESUMEN: Noticia extensa sobre el Hospital Varsovia, situado en el núm. 15 de la rue de
Varsovia, del barrio de Saint Cyprien de Toulouse. Ejemplo de solidaridad internacional
y de hogar republicano en el exilio. Detalles de su funcionamiento. Referencia más
extensa a los médicos Francesc Bosch Fajarnés 1902-1973) y Josep Bonifaci Mora (1895-
1989). Datos sobre otros médicos y farmacéuticos. Relación detallada de los artículos
publicados en los Anales del Hospital Varsovia. Función actual: policlínica con materni-
dad. Referencia al espacio “Sale de Conférences Guerrilleros FFI. 1939-1945”.

Palabras clave: Hospital Varsovia Toulouse. Francesc Bosch Fajarnés. Josep Bonifaci Mora.

*

L’Europa occidental vivia des de 1947 immersa en un clima d’histèria antirussa i deliri
anticomunista difícils d’imaginar en termes actuals. El 1948 la DST comptabilitzà al Midi
fins a 41.000 comunistes espanyols. Es podien convertir de la nit al dia en agents al
servei de les potències de l’Est en cas de conflagració internacional. D’estrangers els
seguien en ordre de “perillositat” 7.900 de 423.000 polonesos. El socialista Ministre de
Defensa Paul Ramadier afirmava que els comunistes constituïen els enemics més grans
de la llibertat. El 1950 estimà que 117.124 espanyols dels 343.903 censats eren refugiats
polítics d’adscripció comunista majoritàriament.
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Començava la gestació de Paprika, que significa roig o vermell en rus, polonès, hongarès,
eslovè i txec. Equival també a pebre vermell i pebre. Aquest color monopolitzava la bandera
soviètica de falç i martell adoptada pels partits comunistes de tot el món. Boléro, amb
accent agut a la segona síl·laba, és el títol del cèlebre Boléro de Maurice Ravel. I sense
accent és una peça musical, ballable, d’origen caribeny i compàs cadenciós. Però els
boleros són altrament unes xarxes de tres malles amb ploms i suros normalment utilitzades
per pescar llagostins i peixos fins. En definitiva, una calada, una captura programada amb
traïdoria i nocturnitat contra 404 rojos de variades nacionalitats, espanyols la majoria.

El socialista secretari d’Interior Eugène Thomas, il·legalitzà el PCE, el PSUC, el PC
d’Euskadi, UGT, Unión de Mujeres Españolas, Unió de Dones de Catalunya presidida per
la tarragonina Teresa Serra, madrina de la 35 BM a la Guerra Civil i pionera resistent a
Huriel i Montluçon (Allier), JSUE, JSUC, Solidaridad Española, Amigos del Mundo Obrero,
AAGE-FFI, Nuestra Bandera, Lluita, Treball i Mundo Obrero si bé es van seguir editant,
clandestinament per suposat, aquestes tres últimes publicacions.

El gir d’apropament de la França democràtica a l’Espanya franquista respongué també a
una sèrie d’exigències del mitger del Pardo. No podia tolerar que el Migdia del veí estat
continués sent òptima base d’accions antifranquistes. Van desarborar la direcció de la
Societé Forèstiere Française du Midi, base logística i financera del PCE-PSUC i de l’Escola
de Capacitació Guerrillera de Toulouse1 , van anihilar el quadre mèdic de l’Hospital Varsòvia
de Toulouse, clausuraren la Colònia Infantil de Saint Gouin (PA) i rescataren la divuitesca
disposició 18/3/1846 de le roi citoyen Louis Philippe d’Orléans que permetia reconduir
a la frontera tot estranger considerat indesitjable.

La magna detenció es perpetrà amb mètodes propis de la policia vichysta a partir de les
5 del matí del 7 de setembre de 1950 amb 60 cotxes de policia, 150 inspectors de la DST
i vàries desenes de gendarmes dels departaments meridionals. Prosperaren 288 dels
404 arrestos programats. Atraparen 59 polonesos, 14 russos, 13 italians (els brigadistes
garibaldins Feltre Bartocci i Renato Vignatelli entre aquests), 6 hongaresos, 5 txecs, 4
grecs, 4 romanesos, 4 apàtrides, 2 búlgars i 177 espanyols, traslladats tots en disset
hores de camió, encadenats, sense menjar ni beure, des del camp de Sables (Portet-sur-
Garonne), prop de Toulouse, fins a Toulon i Marsella. Van embarcar 85 espanyols (23
catalans) cap a l’illa de Còrsega. El destí de 65 més van ser les muntanyes d’Algèria.
Altres 33 per Estrasburg haurien d’arribar a països de l’Est per la RDA. Contràriament a
les informacions que van circular, ningú va elegir Algèria ni països comunistes. Tots es
volien quedar a França. El 19 i 20 de juny de 1951 els vaixells polonesos Piast i Czech van
carregar 54 espanyols per repartir-los entre Txecoslovàquia (39), Hongria (8) i Polònia
(8). El 2 de juliol de 1951, d’Algèria en van partir cap a Polònia i Txecoslovàquia, 56 en
condició de refugiats polítics, amb el buc polonès General Walter.
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Excepte El Obrero Español (portaveu en castellà de la CGT), L’Humanité i Le Patriote du
Sud-Oest, diaris afins al PCF en íntima alquímia amb el PCE, la resta de rotatius com Le
Monde, France Soir i el socialista Le Populaire van abonar l’al·lucinant versió oferta per
la DST. Le Monde el 12 de setembre va parlar d’una mena de cinturó armat amb
combatents camuflats en empreses forestals a la frontera pirenaica. S’estava
desarticulant una perillosa organització dedicada a passar clandestinament agents que
venien a espiar per als russos a Espanya2 .

.

L’HOSPITAL VARSÒVIA “DELEGACIÓ DEL KGB” 3

Un vell casalot del barri de Saint Cyprien a Toulouse, ubicat al 15, rue de Varsovie (vessar,
trabucar vi en catalanoccità), incautat pels alemanys a la família Maigne i requisat pels
guerrillers espanyols, va ser transformat en hospital, entre altres, gràcies a l’esforç de
metges com José Torrubia i el seu fill, Pau Adell Roca, de Benifallet (Tarragona), tancat al
tornar de l’exili el 1946; el metge-guerriller Francisco Mena Mingarro; el brigadista FFC; el
catedràtic de Fisiologia, rector de la Universitat de Toulouse, amic íntim de Francesc
Macià “l’Avi” des dels Fets de Prats de Molló, estiuejant de Sant Feliu de Guíxols i filòleg
occità Camil Soula; el brigadista francès Stephane Barsony; Francisco Bosch Fajarnés;
Jesús M. Bellido Golferichs, Comissari de Cultes de la República (1938) mort a Toulouse
el 1952 als 71 anys, amic personal del president Negrín, catedràtic de Fisiologia,
Farmacologia i Terapèutica, professor de l’òrbita d’August Pi Sunyer, Gregorio Marañón
o Teófilo Hernando. El doctor Diego Díaz Sánchez, oriünd de Gallur (Saragossa), professor
ajudant de Fisiologia de la Universitat de Madrid, comandant en cap de Sanitat de la 204
Divisió, deportat per Estrasburg a Txecoslovàquia; també el Dr. Víctor Viladrich Vilà, de
Corbins (Lleida), expulsat posteriorment per opiòman, va viure de treballar al Casino de
Biarritz perquè tocava com un déu el piano i la guitarra segons el seu amic d’infància
Apel·les Fenosa (cèlebre escultor oriünd d’Almatret autor de Radour, nu femení prenyat
i recargolat pel foc que simbolitza la massacre nazi d’Oradour-sur-Glâne, Limousin). En
tornar de l’exili es va suïcidar després que morissin la seva dona a l’hospital i la seva filla
atropellada per un tramvia.

L’EM dels Batallons Espanyols de Seguretat FFI acantonats als Pirineus des de l’estiu de
1944 a la primavera de 1945 es va encarregar de dotar l’hospital amb llits, mantes,
llençols i medicines requisades a la Wermatch, completats amb subministraments i
préstecs de la Sanitat Militar de la V Regió a les ordres del general Duboureau.

El Varsòvia es va conformar com un exemple paradigmàtic de solidaritat internacional i
esdevingué una llar republicana de l’exili gràcies al Comitè Mèdic d’Ajuda a l’Espanya
Democràtica organitzat pel fisiòleg Walter B. Cannon, catedràtic de Fisiologia de Harvard,
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doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona 1939, homenatjat el 1981, amic
personal del fisiòleg president Juan Negrín, ajudat per entitats com Unitariam Service
Committee, organització filantròpica de Boston fundada el 1940 per Henry Copley Green
i dirigida per William Cary i Herta Tempi (Creu Roja Suïssa), el doctor Edgar Jaeger, Persis
Miller, assistent social de Califòrnia i Eleanor Clark, delegada a França.

L’entitat més important que va donar suport al Varsòvia en tots els sentits va ser la Joint
Anti-fascist Refugiee Committee (JARC) de New York, dirigida por Noeld Field i presidida pel
brigadista Edward K. Barsky, del Bet Israel Hospital de New York. Aquest metge, a la Guerra
Civil, organitzà un hospital de campanya al palauet Villa Paz (Saelices, Cuenca) i, d’abril a
desembre de 1938, la xarxa sanitària brigadista American Bureau to Aid Spanish Democratic,
que desplegà hospitals a Barcelona, Vic, les Planes, Mataró, la Seu d’Urgell i S’Agaró.

Va fundar també el Sanatorio Barsky, a Mèxic, amb la mateixa finalitat auxiliadora. I va
patir sis mesos d’empresonament en una penitenciaria federal amb suspensió per exercir
temporalment, a instància de Joe MacCarthy, en unió de tot el Comitè Executiu de la
JARC: el professor Lyman, el Dr. Louis Miller, l’alergista Jacob Auslander (1908-1982), R.
Branley, Harry M. Justiz, James Lustig, l’escriptor salvadorenc Manuel Magaña i les
escriptores Charlotte Stern, Ruth Leider i Majorie Chodorov per “el horrendo crimen de
ser antifascista y por haber venido en ayuda de las víctimas del fascismo y en especial de
los enfermos e inválidos republicanos españoles tras convertir en una comedia la justi-
cia y en una farsa los derechos humanos” .

El Comitè d’Activitats Anti-Americanes empresonà aquests i altres dirigents de la JARC
bàsicament per negar-se a facilitar noms dels contribuents i noms dels republicans
espanyols que rebien ajudes. Fins a 21 intel·lectuals americans van patir represàlies per
aquest motiu. Un d’aquests era el novel·lista i brigadista de la Lincoln que havia lluitat en
la defensa de Madrid: Howard Fast (New York, 1914 - Connecticut, 2003), del Comitè
Directiu de la JARC, durant els tres mesos que va estar près escrigué Espartac (1951),
basada en fets reals, traduïda a 56 idiomes i encarnada cinematogràficament per Kirk
Douglas (Stanley Kubrick, 1960), se sentia orgullós de no haver revelat res: “Nos hubié-
ramos convertido en criminales asociados al abominable Franco”.

I és que la JARC comptava a més amb el suport de Rose Rose, Hazel Johnson, Dame May,
Munna Saxona, Mural Draper (de Unión Internacional de Mujeres), Julien Didivier (cineasta),
Heinrich Mann (novel·lista), Mary E. Wooley (rector universitari), Edward L. Parsons (bisbe de
Califòrnia), els professors universitaris Richard T. Cox (New York), Irving Fisher (Yale), Harlow
Shapley (Harvard), Mitchell Franklin (Tulane) i Paul Robeson (1898-1976), fill d’un esclau i una
quàquera, brigadista de la Lincoln, famós poliatleta en la seva joventut, cantant de blues,
actor, advocat, escriptor i políglot activista afroamericà perseguit per Joe MacCarthy.



335Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 331-347, ISSN: 0213-0718

Medicina a l’exili de Toulouse. Annals de l’hospital Varsòvia

Aquest funest individu, Joe MacCarthy, senador republicà per Wisconsin, lloat pel govern
franquista ja que “no ofrecía duda en aras de su intención patriótica su hoja de servicios
repleta de laureles como comandante de la Marina de los EE UU”, també va fer tancar
cinc anys el director de The Daily Worker (New York) John Gates, brigadista de la Lincoln,
a més de multar-lo amb 10.000 dòlars per espionatge, sabotatge, traïció i conspiració
per enderrocar el govern americà.

Van existir més entitats solidàries amb el Varsòvia que enviaven diners, medicines, ins-
trumental, calçat, roba i aliments a Barranquilla, Buenos Aires, Oslo, Río de Janeiro,
Glasgow (Ajuntament), Varsòvia (Ajuntament) i Zurich (l’Ajuntament els va regalar un
aparell de raigs X comprat en unió de la Centrale Sanitaire de Suisse presidida pel Dr.
Von Fischer i l’Amicale des Anciens Volontaires de la République Espagnole), Califòrnia
(Delegació de la JARC, L. Harding de Brisbane, V.G. Bryant de Middelfield, L. Callejo de
Mento Park), San Francisco (Action Démocratique Espagnole i Delegació de la JACR),
New York (JARC, Casa de Galicia de Unidad Gallega i Process Development Dept. Hydrocarbon
Research Inc.), Vancouver (Spanish Refugee Appeal), Mèxic (Comisión de Ayuda i Joan Puig
Baltà), Cuba (Comisión de Ayuda), Praga (Société de l’Espagne Démocratique, existia a
l’hospital un dormitori anomenat Sala Praga).

I de França, a part de particulars i pacients agraïts, va rebre el Varsòvia ajuts en metàl·lic i
en espècies d’Españoles de Peyrat-le-Château (Haute Vienne), Españoles de Luchon (HG),
Españoles de Gimont (Gers), Españoles de Montech (Tarn-et-Garonne), Federación de
Residentes Españoles (Niça i Toulouse),  el PCE, el PSUC i l’AAGE i Resistents Espanyols.

El Varsòvia, administrat per Daniel López Ramos (Madrid, 1912), desterrat a Còrsega el
1950,  el 1944 registrà 14.692 assistències entre consultes, curacions i injeccions. El 1948,
488 hospitalitzacions, 264 intervencions quirúrgiques i 19.091 assistències ambulatòries.
El 1949, 484 hospitalitzacions i 26.529 assistències ambulatòries de vint simptomatologies
diferents. El primer semestre de 1950 havia arribat a 225 hospitalitzacions (97 de l’Alta
Garona i 118 d’altres departaments), expedí 6.920 receptes, realitzà 2.104 anàlisis
clíniques, 102 intervencions quirúrgiques i 11.463 consultes ambulatòries.

El 1950 el Varsòvia no solament era tot un hospital de 53 endreçats llits sobre terra
encerat sinó que ”Al mismo tiempo que un establecimiento sanitario, es un hogar de la
patria ausente [...] puede rivalizar con las más bonitas clínicas”, es pot llegir a La Dépéche
i Le Patriote (15/4/1950). La cuina, malgrat els problemes de proveïment general,
preparava quatre dietes diferents: làctica, làctico-vegetariana, estomacal i especial. Un
menú ordinari consistia en pa torrat i xocolata per esmorzar, sopa de pa, macarrons a la
italiana, estofat de carn i patates, confitura per dinar, xocolata i llet per berenar i sopa de
sèmola, puré de pèsols, sardines amb oli i bunyols per sopar.
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Disposava d’economat, rober, cosidor, rentador, barberia, magatzem, estufa de
desinfecció i desinsectació, portàtils d’oxigenoteràpia, raigs ultravioleta, infrarojos,
pavelló de raigs X i un dispensari annex, aixecat sota la direcció del paleta de Vallecas
Emilio Onteniente i el llauner Francisco Pompa. Acollia les seccions de laboratori, farmàcia,
metabolisme basal, electrocardiografia i diagnòstic biològic i portava el nom de l’extint i
eximi nefròleg Thomas Addis (Edimburg, 1881-1949), de la JARC de San Francisco, amant
de la democràcia, la llibertat i la República espanyola.

Al tercer pis va existir una biblioteca amb capacitat per a 12 persones assegudes, uns
400 volums de cultura general, medicina i sanitat en vàries llengües a més de revistes
mèdiques franceses, russes, americanes i sinopsis de llibres de medicina. Servia també
d’aula per a una xerrada clínica setmanal i per donar cursets de capacitació professional a
practicants i infermeres així com nocions de càlcul, ortografia, socials, geometria a la resta
de personal impartides pel comptable del centre Fermín Torralba Martín (Madrid, 1915),
deportat a Còrsega el setembre de 1950, arribà a Txecoslovàquia el juliol de 1951.

Premonitòriament el tercer número de 1950, novè i darrer d’Anales s’acomiadava amb
una nota que condemnava l’inici de la Guerra de Corea el 25 de juliol, suposat preludi de
la III Guerra Mundial,  i feia una crida per la pau amb els següents termes: “Nosotros
miembros de una numerosa emigración que ha sufrido en su cuerpo heridas producidas
por dos guerras, cuyas dolencias nos esforzamos en aliviar; nosotros, hijos de un pueblo
heroico que, cinco años después de la derrota nazi, padece aún martirio bajo la bota de
un régimen de atroz opresión, llamamos a todos los hombres y mujeres de buena volun-
tad a unir sus fuerzas y engrosar el potente movimiento de los Partidarios de la Paz, a
firmar y a hacer firmar el llamamiento de Estocolmo, el arma más certera y justa para
hacer retroceder la guerra y sus instigadores”.

En aquella acció pròpia del més sofisticat feixisme el 7 de setembre de 1950 no van
trobar ni un arma ni un document comprometedor a l’hospital. Van romandre abandonats
durant hores tots els pacients, van espatllar “instruments sospitosos” del laboratori,
estriparen matalassos, van remenar llibres i papers, saquejaren despatxos i armaris. El
1952 l’AAGE-FFI y Resistentes Españoles per 300.000 ff va vendre l’hospital a la Societé
Nouvelle Hôpital Varsovie (dissolta el 12 d’abril de 1982) donada a l’associació Les Amis
de la Médecine Sociale i integrada al Servei Públic hospitalari francès des del 3 de
novembre de 1976.

Actualment el Varsòvia és una policlínica amb maternitat. Disposa d’un espai batejat el
14 d’abril de 1990 com Sale de Conferences Guerrilleros-FFI · 1939-1945. Porta el nom
d’un cofundador del mateix: Joseph Ducuing (1885-1963) perquè en va assegurar la
seva supervivència presidint el Consell d’Administració. Aquest brigadista i professor de
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la Facultat de Medicina de Toulouse, director del Centre Anticancerós de Toulouse, va
publicar a París el 1940 Les troubles trophiques des extremités produits pour le froid sec
en pathologie de guerre, treball escrit en unió dels metges catalans Jaume Bofill i Albert
Folch Pi (1905-1993), cunyat de l’escriptor d’Incerta Glòria (1955) Joan Sales, professor
de la Facultat de Medicina a Barcelona i de Farmacologia a Mèxic, sobre les experiències
adquirides entre tots tres a la Batalla de Terol, dirimida entre el 15 de desembre de 1937
i el 8 de gener de 1938, amb mercuris inferiors a 200 negatius que van glaçar centenars
de peus, mans i nombrosos cors insurrectes fins el 20 de gener, quan aquests van tornar
a reconquerir Terol a costa de 25.000 baixes i 7.000 presoners republicans.

Però el Varsòvia o Hôpital Joseph Ducuing va ser a més a més una prolongació de la
investigació anterior a la Guerra Civil. Edità entre juliol de 1948 i juliol de 1950, Anales,
nou revistes d’investigació biomèdica. El director mèdic de l’Hospital d’Ax-les-Termes
afegí sobre l’esmentada publicació: “Incluso en tierra extranjera los calificados médicos
de la España republicana querida por nosotros siguen luchando y trabajando a la vez
que nos brindan los frutos de sus trabajos”. La revista era gestionada pel dentista
francès Pierre Germain. Equip de redacció: els metges Vicente Parra Bordetas, primer
director del Varsòvia, exiliat a Veneçuela; Josep Tarradas; Lino Sánchez Portela (Madrid,
1907), tinent de Sanitat exiliat a Mèxic, en tornar de l’exili el 1961 exercí a Aldea del
Fresno (Madrid); la cirurgiana Maruja Gómez Álvarez, substituïda pel Dr. Lapeyrère quan
emmalaltí; l’otorinolaringòleg Pere Marcel·lí Grau Sunyol (El Masnou, 1913 - Toulouse,
1989), casat a Toulouse amb Margarida Sardà el 1940; Antonio-Jesús Piñar Jiménez
(Archidona, Málaga, 1903), fill del Dr. Antonio Piñar, de Medinaceli (Sòria) i Constanza
Jiménez, de Fernán-Núñez (Córdoba), i Isidori Querol Borrell (Els Alamús, Lleida, 1905 -
Toulouse, 1954), cofundador del PSUC l’octubre de 1936, metge de guerrillers a l’Albi,
Decazeville, Espalion, Figeac, Rodez i Villefranche de Rouerge al costat de la seva filla
Natàlia Querol de Broto, infermera nominada per la seva abnegació i coratge a l’Ordre
del Dia de la 204 Divisió arran de la seva participació a l’Operació RdE pels Pirineus; cedí
en morir el 1985 el seu cos a la Facultat de Medicina de Barcelona.

Els doctors en Farmàcia Guillem Viñas Escuder (Barcelona, 1902) i Pau Cirera Feliu
(Barcelona, 1898 - Pau, PA, 1980), company de pupitre de Josep Bonifaci i cap de
laboratori, havia exercit amb anterioritat en un laboratori alemany de malalties venèries.
Joaquim Viñas Espín (Barcelona, 1909), doctor en Medicina General exiliat a Buenos
Aires el 1950 i ciutadà després de Décines-Charpieu (Rhône), secretari de redacció
d’Anales, havia estat distingit amb el Premi Pourat 1942 de l’Académie de Médecine de
París pel treball Contribución al conocimiento de la avitaminosis C en el hombre: els
francesos confonien el reumatisme amb aquella carència vitamínica típica marinera
caracteritzada per dolors musculars semblants als ascòrbics.
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FRANCISCO BOSCH FAJARNÉS

El doctor Francisco Bosch Fajarnés (Calaf, 1902 - Barbastre, 1973), fill d’un ferroviari cap
d’Estació, va començar la carrera de metge a Saragossa i la va acabar a Santiago de
Compostel·la. Especialista de Cor, Aparell Respiratori i Raigs X, exercí als dos centres
antituberculosos fundats al Sobrarb pel Dr. Isaac Nogueras Coronas el 1929.

El Sanatori de Margudgued, exconvent carmelità descalç desamortitzat, a la dreta de
l’Ara, a cinc km d’Aínsa i un de Boltaña, convertit en Clínica Militar de Boltaña Nº 4, sota
la direcció de Francisco Bosch el 1936 va passar de 70 a 300 llits, fou noviciat jesuïta
després de 1938, l’adquirí el 1948 la Mútua l’Aliança i és des del 2005 el luxós Hotel
Barceló Monasterio de Boltaña amb 96 llits.

El Sanatori de Pineta, a cinc minuts de Bielsa i dos del curs del Cinca, el 1936 va seguir
com a centre de repòs per a militars republicans convalescents fins a la ruptura del front
d’Aragó en què es va convertir en hospital per acollir pacients, metges i material mèdic
provinents de Boltaña, ferits de la 43 Divisió i Bolsa de Bielsa fins a l’evacuació el juny de
1938 cap a França. Des de 1964 és l’Alberg Juvenil Jordi Turull de la Fundació Pere Tarrés
amb 300 confortables places.

Amb el grau de capità republicà de Sanitat des de Figueres va anar a parar al camp
d’Argelers, mullerà el 1942 a Casseneuil (Lot-et-Garonne) amb Dolors Vilà Oró, infermera
de Boltaña. Des de 1944 havia fundat i dirigit cases de repòs per a exdeportats,
excombatents i resistents espanyols al castell de Frouard de Biarritz, alberg de 650
malalts el 1947, Meillon, a tres km al sud-est de Pau (PA) i Lourdes, on va ser president
del Tribunal Mèdic de Miracles en companyia de l’especialista en Ginecologia, Pell i
Venèries Enrique Rovira Luque (Línea de la Concepción, 1905), mestre del Campo de
Gibraltar, capità de guerrillers, exdirector de l’Hospital Purpan de Toulouse, comandant
de Sanitat francès evadit d’un camp alemany, redactor en cap d’Anales, condemnat a
l’ostracisme de matxucar pedres a Blegarde (Còrsega).

Va dirigir l’Hospital Varsòvia des de novembre de 1948 fins a l’ensulsiada el setembre de
1950. Escrigué a Anales una trentena d’articles de caràcter mèdic i politicosanitaris
antifranquistes. En el vi d’honor tributat a les autoritats franceses el 14 de abril de 1950, a
més de mostrar-los amb satisfacció els esforços d’un col·lectiu com el del Varsòvia, ferm
en la seva intransigència i fidelitat republicanes per oferir a l’emigració espanyola un
centre digne de la mateixa, va evocar el dinovè aniversari de la proclamació de la República,
va retre homenatge als que van morir defensant la República, per la independència
d’Espanya i la pau i va dedicar unes paraules de reconeixement a tots aquells que, lluitant
per tan nobles ideals, patien a les presons franquistes, els guerrillers i antifranquistes de



339Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 331-347, ISSN: 0213-0718

Medicina a l’exili de Toulouse. Annals de l’hospital Varsòvia

l’interior, els espanyols de l’emigració i tots els demòcrates del món que seguien treballant
per la reconquesta de la pàtria lliure i la República, un règim democràtic penyora de llibertat,
de pau i de progrés amb l’esperit de l’Espanya del 14 d’Abril de 1931.

Considerat per la DST perillós agent del Kominform, fou deportat el setembre de 1950,
fins a  juliol de 1951, a Ain Boucif (Algèria). I d’aquí va anar en condició de refugiat polític
fins a Ústí-ned-Labem (Bohèmia del Nord, Txecoslovàquia), ciutat industrial a 80 km de
Praga, a bord del vaixell General Walter. Aconseguí tornar el 1960 i exercí als poblets de
Moyuela (Campo de Belchite), situat a la zona més meridional de Saragossa i Tivenys
(Baix Ebre), fins al seu traspàs a causa d’un càncer de fetge.

El seu germà Ramon, 29 anys, conductor al Sanatori de Boltaña, fondista del carrer de La
Fusteria núm. 24 de Barbastre, va tornar refiat en què no passaria res perquè no tenia
les mans tacades de sang, però el van afusellar el 20 de setembre de 1940 a ¾ de sis del
matí; deixà viuda Maria Clara Sazatornil i un fill de nom Ramon.

Les filles de Francisco Bosch Fajarnés, Mercedes (1937) i Rosita (1944) van tornar a
Barbastre el 1956, teòricament procedents de França. Fins ben entrada la democràcia
no van començar a parlar del seu periple familiar. Dir que venien d’un país de l’òrbita
soviètica hauria estat tota una temeritat i origen d’interminables problemes. Solament
cal recordar al respecte aquell afegitó satànic que va constar fins a ¡1973! als passaports
espanyols que autoritzaven a viatjar a “todo el mundo excepto Rusia y países satélites”.
Últimament s’especificaven amb aquest ordre i grafia: Albania, Bulgaria, Checoslova-
quia, Hungría, Mongolia exterior, Polonia, Rep. Popular China, Rumanía, URSS, Yugosla-
via, Rep. Dem. Alemana, Rep. Popular Corea, Rep. Dem. Vietnam. Tots aquests països
eren, són repúbliques, però com que el mot república havia estat retirat de circulació pel
franquisme, s’escrivia abreujat. I allò de “Mongolia exterior” continua essent un enigma.

JOSEP BONIFACI MORA

Però la bèstia negra, per a la DST “l’ull de Moscou”, era el metge de capçalera del
desaparegut José Díaz i la seva successora en el secretariat del PCE, Dolores Ibárruri
Gómez “Pasionaria”: Josep Bonifaci Mora “Pepe” o “Boni” (Llimiana, Lleida, 21/7/1895
- Barcelona, 22/4/1989), criat a dida per una tia seva, fill d’una família rural benestant
del Montsec amb propietats a la vall Barcedana, Torre de Tamúrcia i Sapeira. Capellans
com Francesc Bonifaci Alés rector de Xiriveta (Viacamp i Lliterà) i Josep Bonifaci Alés,
rector d’Aransís (Gavet de la Conca) o agents crediticis i fabricants d’aiguardent,
comptava entre els seus avantpassats des que els primers Bonifaci, artistes i artesans
d’origen italià van arribar a la vall Barcedana a finals del segle XVII. Bonifaci es deia el
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seu pare i Consuelo sa mare, natural de cal Mora, casa forta de Vilamitjana. El seus
padrins Bonaventura i Antoni eren de Llimiana i Vilamitjana respectivament. La padrina
Joaquima Jusmet era de Santa Linya i la padrina Maria Isanta, de Vilamitjana.

Llimiana havia estat la capital dels més espirituosos caldos de la vall Barcedana. Si el
1846 produïa 15.000 cántaras de vino (uns 250.000 litres), el 1936 elaborava a més de
vi “moscatel que justamente goza de gran fama”. La Llimiana del Boni tenia 624 habitants.
Fill, nét i besnét de metges de Llimiana, part de la Conca i la vall Barcedana, Josep
Bonifaci Mora havia estat intern a Tremp dels Fills de la Sagrada Família del Pare Mañanet
i deixeble a Lleida del Liceu Escolar, centre horacià de renovació pedagògica que formava
esperits cultes, oberts, senzills i fraternals. Bombardejat per l’aviació rebel el Dia d’Ànimes
de 1937 (21 alumnes morts) el van clausurar l’abril de 1938 per ser “un antro pedagógico
con profesorado ateo y espiritista que impartía enseñanza laica” segons el lleidatà
Ministre de Justícia franquista Eduardo Aunós Pérez.

Es va llicenciar a Barcelona Josep Bonifaci Mora amb la qualificació d’Excel·lent en
Medicina i Cirurgia (1917), Doctor (1919) cofundador del Sindicat de Metges de Catalunya
(1920), gastroenteròleg especialista en Raigs X de l’Aparell Digestiu, especialista per
oposició en Higiene de la Prostitució a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1930-
1938) adscrit al Servei de Medicina General i, a partir de 1936, al Servei de Patologia
Digestiva del Dr. Francesc Gallart Monés (1880-1960).

Els Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós eren la seva lectura preferida els estius
de 1930 a 1936 mentre exercia als Banys termals de Caldes de Boí. Escrigué sobre la
parasitosi Lambliasis intestinal i vesicular (1935). Entre 1936 i 1938 va ser Secretari Gene-
ral de la Federació Sanitària de Catalunya (UGT) i Director General de Sanitat i Assistència
Pública de la República. Durant la II Guerra Mundial va atendre el càncer intestinal de José
Díaz fins que es va suïcidar el 1942; exercí a l’Hospital Central del Kremlin i aprengué rus.

Va publicar el febrer de 1948 un atrevit i provocador article a Cultura Militar, revista de
París fundada el 1947 pels generals José Riquelme López-Bago, Légion d’Honneur Gue-
rra del Rif, professor d’Àrab a la Universitat de la Sorbona i Antonio Cordón García,
exsubsecretari de l’Exèrcit de Terra, professor de Literatura i Llengua espanyola a la
Universitat Carolíngia de Praga. El contingut d’aquell escrit va servir per senyalar a Josep
Bonifaci Mora com l’espiot número 1 de la Kominform, organització successora des de
1947 del Komintern (Kommunisticeski Internacional) dedicada a coordinar les tasques
polítiques dels partits comunistes de tot el món.

Augurà que la Guerra Freda estava guanyada abans de començar perquè els exèrcits
dels països democràtics en cas de conflagració no tindrien agalles per combatre les
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potències de l’Est. Seria una guerra considerada injusta a l’interland de les tropes
britàniques i americanes com la de Xina o Corea. I a més a més els americans eren uns
éssers fràgils i fàcilment vulnerables: “La inestabilidad psíquica, emotiva y volitiva del
soldado americano es un fenómeno general [...] El traumatismo moral o psíquico, provo-
cado en todo hombre en el momento de ser movilizado en una guerra que no siente ni
comprende es suficiente para precipitar -si su estado psíquico es inestable- la manifes-
tación de trastornos indefinidos. Un ejército con una inestabilidad psíquica tan extendi-
da entre sus filas se halla en la peor posición para soportar los shocks morales intensos
y contínuos inherentes a las condiciones de la guerra moderna [...]  Esto da lugar a creer
en el bajo nivel de combatividad del soldado, de su baja moral”.

Acumulà tots els números per convertir-se en un primordial deportat de l’Operació Boléro-
Paprika amb aquest “subversiu article”, afegit a les xerrades i escrits (una vintena
publicats a Anales a més d’algunes col·laboracions a Mundo Obrero i Lluita) que excel·lien
la medicina soviètica, búlgara o ucraïnesa amb detriment de l’americana i s’alternaven
amb denúncies sobre el règim amb afirmacions com “la Sanitat del franquisme és un
altre pati de Monopodi on tot és mentida i estraperlo”, “el tifus exantemàtic ha vingut
amb el franquisme”, “darrera el tifus, el flagell de la tuberculosi”. I informava de la
desaparició al port de Cádiz d’un carregament de quinina per combatre 400.000 malalts
de paludisme. Per via normal no en va arribar ni un gram a les farmàcies i es venia tota al
mercat negre a preu d’escàndol com el salvarsan, les sulfamides o la penicil·lina4 .

Afectat per una angina de pit, dormia amb els madrilenys, tísics, Mariano Benavente i el
Dr. Félix Bermejo Rodríguez, especialista en Malalties de la Infància, a l’Escola de Calacucia
(Corte, Còrsega). El 1958 va polemitzar amb les noves direccions de l’idealisme filosòfic
a través dels articles: “Sobre el origen de la vida en nuestro planeta” i “Dos direcciones
de la genética contemporánea” (Nuevas Ideas, maig 1958). El 1959 va tramitar la seva
jubilació a Espanya però va continuar en un discret anonimat fins a 1971, any del definitiu
retorn amb la seva dona i infermera Elvira Antonio Deuvosguard. Entre 1960 i 1969 exercí
a Praga i Bucarest. Va pertànyer al Comitè Executiu del PSUC des del I Congrés celebrat
a l’exili (1956) fins el IV legal celebrat a Barcelona (1977).

Homenatjat el 1973 pel Consejo General de Colegios Médicos de España. A la plaça
Major de Llimiana davant l’Església s’alça Casa Bonifaci, miranda privilegiada de l’obaga
de la serra del Montsec de Meià i la Feixa del Montsec d’Àres, conca de Tremp, llac de
Cellers i vall de Sant Esteve, alhora modest i pulcre museu municipal que conserva
emotius testimonis d’aquella vida atzarosa, instrumental mèdic personal, arrels familiars
i una plurilingüe biblioteca particular que referenda l’enorme bagatge cultural del seu
extint propietari.
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Abans de legalitzar-se el partit, va pujar un dia de 1976 fins a la Casa del Metge d’aquella
castellívola vila asseguda a 800 m d’altitud en un altiplà dels contraforts occidentals del
massís de Sant Gervàs, un pacient amb perruca, de nom Santiago Carrillo Solares (Gijón,
1915), el qual ha reconegut públicament deure la seva longevitat a continuar observant
els bons consells indicats per qui va ser un temps el seu metge de capçalera.

L’autor ha recollit de coterranis i correligionaris la mateixa opinió: el Boni, aquell ésser
baixet, “enjuto de carnes y austero de rostro”, era una gran persona, un paradigma de
generositat, un exemple de responsabilitat professional i un bagul de sentiments de
filantropia que no cabien en el fèretre dipositat per Sant Jordi de 1989 al nínxol familiar
de Llimiana.

ANALES HOSPITAL VARSOVIA

CORPUS

(1, VII/1948 - 9, VII/1950)

Francisco BERMEJO RODRÍGUEZ, Charlas a las madres, 8, IV/1950.
— Charlas a las madres, 9, VII/1950.
— Exploración y plan de tratamiento de la diabetes mellitus, ibídem.

Josep BONIFACI MORA, Aspectos sanitarios de la emigración española. Clichés sanita-
rios de la España franquista (1939-1948): Los médicos y el terror franquista. Las escue-
las sanitarias y los sanitarios. Las condiciones de vida de la gran mayoría de la pobla-
ción. Las enfermedades. La tuberculosis, 1, VII/1948.

— Tratamiento de “choc” en la osteoartritis de la melitensis. Mi experien-
cia de la estreptomicina, ibídem.
— Estadísticas clínicas comentadas de 1948, 3, I/1949.
— Crónica médica extranjera. La medicina en la URSS. Cifras de profilaxia
antituberculosa en la URSS, ibídem.
— Los ‘estimulantes biogenéticos’ en terapéutica, 4, IV/1949.
— Abceso pélvico de origen apendicular post-apendicectomia, 5, VII/1949.
— Clichés sanitarios de la España franquista. Demagogia. ¡Hambre! ¡Le-
pra!, ibídem.
— La lucha anticancerosa en la URSS, ibídem.
— La Sanidad en la República Popular de Bulgaria, ibídem.
— Las enfermedades venéreas después de la guerra, ibídem.
— La organización sanitaria en la Ucrania subcarpática, ibídem.
— La guerra y la patología de la emigración. Los traumas psíquicos y los
choques emotivos reiterados como causas determinantes del
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hipertiroidismo. Sintomatología predominante. Consideraciones terapéu-
ticas. Comentarios, 6, X/1949.
— El estado sanitario de la India. Clichés sanitarios del franquismo. La
vivienda como propagadora de enfermedades. El pan del régimen fran-
quista provoca entero-colitis graves en la infancia, ibídem.
— La anaclorhidria en la clínica, 7, I/1949.
— Tres casos de parasitismo intestinal con sintomatología variada y com-
pleja, ibídem.
— Aspectos de la lucha antimalárica en la URSS, ibídem.
— Paulov, un clásico de las ciencias biológicas, ibídem.
— Tratamiento de la ‘enfermedad ulcerosa’ por el sueño prolongado. E.I
Cherchenko. Moscú. Medicina Clínica, 8, IV/1950.
— Tratamiento de la enfermedad hipertensiva con el sueño prolongado,
Dr. Feldam. Moscú. Medicina Clínica, 9, 1949, ibídem.
— El papel de la amebiasis en la patología de la emigración. Casos clínicos
resumidos, 9, VII/1950.

Josep BONIFACI - Francisco BOSCH, Clichés sanitarios de España bajo el franquismo.
Causas determinantes del espantoso desarrollo de la tuberculosis bajo el franquismo.
El hambre. La mala calidad de los alimentos y los alimentos venenosos. Vivienda., 8, VII/
1950.
Josep BONIFACI - Francisco BOSCH - Joaquim VIÑAS, Dispensario del Hospital Varsovia.
Estadísticas comentadas de 1948, ibídem.
Josep BONIFACI - Francisco BOSCH - Joaquim VIÑAS - Enrique ROVIRA - Pere GRAU,
Estadísticas clínicas comentadas de 1949, 8, IV/1950.
Francisco BOSCH FAJARNÉS, Bosquejo biográfico del Hospital Varsovia, 1, VII/1948.

— La evolución de la tuberculosis. La actividad en el Varsovia, ibídem .
— La influencia de los llamados factores secundarios en la evolución de la
tuberculosis y en el origen de la tisis, 2, X/1948.
— La actividad en el Varsovia, ibídem.
— La lucha antituberculosa. La tuberculosis en la emigración (Llamamien-
to a las madres). Clichés sanitarios de la España franquista, 3, I/1949.
— La actividad de 1948 en el Varsovia, ibídem.
— Casos clínicos. A propósito del neumotórax terapéutico, 4, IV/1949.
— La actividad del Varsovia en el primer trimestre de 1949, ibídem.
— Dos casos de neumotórax espontáneo, 5, VII/1949.
— La actividad del Varsovia en el segundo trimestre de 1949, ibídem.
— Tres casos de pleuresías sero-fibrinosas tuberculosas. Consideracio-
nes, 6, X/1949.
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— Lucha anticancerosa. Conocimientos de divulgación científica necesa-
ria para el pueblo en la lucha anticancerosa (Piel, labios, boca y lengua,
garganta, esófago, estómago útero), ibídem .
— La lucha antituberculosa en Francia, ibídem.
— Un testimonio más.
— La actividad del Varsovia en el tercer trimestre de 1949, ibídem.
— El Dr. Thomas Addis, ibídem.
— Un caso de reumatismo palúdico, 7, I/1950.
— La lucha antituberculosa en Francia. La protección en Francia. Protec-
ción pre-natal. Protección post-natal. La prevención por el BCG, ibídem.
— Clichés sanitarios del franquismo, ibídem.
— Las actividades del Varsovia en el último trimestre de 1949, ibídem.
— A los amigos del Varsovia, ibídem.
— La lucha antituberculosa en Francia, ibídem.
— Actividades clínicas del Hospital y el Dispensario en 1949. Procedencia
de los enfermos hospitalizados (484) y visitados (26.529). Estadísticas
clínicas comentadas, 8, IV/1950.
— Las indicaciones actuales del ácido para-amino-salicílico (PAS) en el
tratamiento de la tuberculosis. Acción secundaria y accidentes, ibídem.
— El XIX Aniversario de la proclamación de la República, 9, VII/1950.
— 17 niños españoles en Suiza, ibídem.
— Infiltrado fugaz, ibídem.
— Un caso de amibiasis hepática, ibídem.
— La actividad del Varsovia en la primera mitad de 1950, ibídem.

Pau CIRERA, La microserología de la sífilis (I), 1, VII/1948.
— La microserología de la sífilis (II), 2, X/1948.
— El Laboratorio. Trabajo realizado y proyectos para el futuro, 3, I/1949.
— Contribución a la lucha antivenérea, 4, IV/1949.
— Seis meses de campaña antisifilítica, 5, VII/1949.
— Análisis médicos de práctica corriente, ibídem.

Pau  CIRERA - Guillem VIÑAS, Sobre el recuento de leucocitos, ibídem.
Lluís FELIP, Los practicantes en la futura organización sanitaria, 7, I/1950.
María GÓMEZ ÁLVAREZ, Un caso de fibroma quístico sarcomatoso de útero, 2, X/1948.

— Servicio de Cirugía en 1948, 3, I/1949.
Pere GRAU SUNYOL, Servicio de otorrinolaringología, 3, I/1949.

—  Las medicaciones farmacológicas generales en oftalmología.
— Tos rebelde de origen ótico, ibídem.
— Dos casos de bronquiectasias bilaterales con complicaciones graves, 6,
X/1949.
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— Un caso de brucelosis con manifestaciones cutáneas, tratado con la
asociación de vacuna, intra-dérmica y neo-salvarsan, 7, I/1950.
— Un caso clínico de difícil diagnóstico: Pancreatitis?, ibídem.
— Un caso de arteritis temporal o enfermedad de Horton, ibídem.
— Otorrinolaringología en 1949. Enfermedades oídos (158), nariz (131),
senos (26), boca y faringe (191), laringe (44), tráquea (3), esófago (3),
varios (14), intervenciones (103). Comentarios, 8, IV/1950.
— Brucelosis y aureomicina, 9, VII/1950.
— Combinación de la vacuna intradérmica y la aureomicina en la brucelosis,
ibídem.

Pere GRAU - Guillem VIÑAS, Sobre el recuento de los leucocitos, ibídem.
Manuel MÁRQUEZ, Las medicaciones farmacológicas generales en oftalmología, 5, VII/
1949.
Antonio PIÑAR JIMÉNEZ, Las huellas de la guerra en el psiquismo infantil y juvenil, 3, I/
1949.
Enrique ROVIRA LUQUE, La cura de Engorde, 1, VII/1948.

— Medicina Social: Aspectos sanitarios de la emigración española. Cliché
sanitario de la España franquista, 2, X/1948.
— Servicio de Ginecología, Venéreo y Piel, 3, I/1949.
— Aortitis sifilítica con coronaritis ostial, 5, VII/1949.
— Un despistaje de sífilis en un antiguo palúdico, 6, X/1949.
— Consideraciones sobre un caso de asma en un cuadro premenopáusico,
7, I/1950.
— La flebografía como exploración previa al tratamiento de las varices, 9,
VII/1950.

J. RUIZ, Veintitrés casos de silicosis, 4, IV/1949.
Guillem VIÑAS ESCUDER, La Farmacia, 3, I/1949.
Joaquim VIÑAS ESPIN, Del escorbuto experimental al síndrome de carencia ascórbica en
el hombre. Una distrófia osteo-articular de crecimiento, la enfermedad de Kaschin-
beck. Un síndrome de algias óseas, no hemorrágico. Fiebre de wolhynia o de las trinche-
ras. Paludismo. Poliglobulia, metahemoglobina e intoxicación oxicarbonada. Una
osteopatía de carencia, síndrome de álgias óseas, específicamente mejorable por la
Vitamina C. Conclusiones. El ácido ascórbico en el tratamiento del asma bronquial y de
la urticaria. El test de Rotter. Las vitaminas antitiroideas en clínica, 1, VII/1948.

— La actualidad médica en Francia, ibídem.
— La actualidad médica en Francia, 2, X/1948.
— La actualidad médica en Francia, 4, IV/1949.
— La actualidad médica en Francia, 5, VI/1949.
— Orientaciones acerca del metabolismo ascórbico en el organismo hu-
mano, 4, IV/1949.
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— Los nuevos antibióticos. Aureomicina. Polimixina o aerosporina.
Cloromicetina. 6, X/1949.
— Revista de libros. Les avitaminoses (L. JUSTIN-BESANÇON - H. Pierre
KLOTZ, París, Editions Médicales Flammarion, 1948), ibídem.
— Sobre el tratamiento de un caso de esclerosis en placas, 7, I/1950
— Las antivitaminas, 8, I/1950.
— Consideraciones sobre la retinitis diabética, 9, VII/1950.

SIGLES

AAGE: Amical Antics Guerrillers Espanyols
BM: Brigada Mixta
CIA: Central Intel·ligència Agència
CGT: Confederació General Treballadors
DST: Direcció General de Seguretat
EM: Estat Major
FFC: Forces Franceses Combatents
FFI: Forces Franceses de l’Interior
JARC: Junta Antifeixista Comitè Refugiats
JSU: Juventud Socialista Unificada
JSUC: Joventut Socialista Unificada Catalunya
KGB: Comitè de Seguretat de l’Estat
NKVD: Comissariat del Poble en Assumptes Interns
PA: Pirineus Atlàntics
PCE: Partit Comunista España
PCF: Partit Comunista francès
PSUC: Partit Socialista Unificat Catalunya
RDA: Alemanya Oriental
UGT: Unió General Treballadors
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EL PROJECTE DE TREBALL “METGES CATALANS A L’EXILI”

ZARZOSO I ORELLANA, Alfons
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya

RESUM: S’explica el projecte del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, amb la

col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, d’estudiar la transcendència

de l’exili mèdic català de 1939.

Paraules clau: Exili mèdic català 1939. Guerra Civil.

RESUMEN: Se explica el proyecto del Museo de Historia de la Medicina de Catalunya, en

colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, para estudiar la trascen-

dencia del exilio médico catalán en 1939.

Palabras clave: Exilio médico catalán 1939. Guerra Civil.

*

INTRODUCCIÓ

“Metges Catalans a l’exili” és un projecte del Museu d’Història de la Medicina de

Catalunya que ha comptat amb el suport del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.

Aquest projecte està basat en una recerca oberta sobre la medicina catalana del primer

terç del segle XX i sobre el significat de la fi de la guerra per a un conjunt de professionals

que es van veure forçats a l’exili. La comunicació d’aquest projecte s’ha portat a terme a

partir de mitjans de difusió diferents i alhora complementaris. En efecte, “Metges catalans

a l’exili” ha estat construït bàsicament com una exposició i com un lloc web i, al voltant

d’aquests dos eixos, la recerca efectuada ens ha permès organitzar conferències, produir

publicacions i dissenyar una proposta pedagògica en forma d’una guia educativa on line.

El projecte de recerca s’inicià el 2006 i des d’aleshores ha produït un llibret, una exposició

i un web presentats al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (gener-juny 2007). Des

d’aquesta data, l’exposició té un caràcter itinerant: ha estat exhibida a la Facultat de

Medicina de la Universitat de Barcelona (octubre-desembre 2007) i a la Residència
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d’Investigadors del CSIC-Generalitat de Catalunya (gener 2008). Des del Museu treballem

per tal d’aconseguir noves exhibicions i d’arribar a nous públics: en els propers mesos es

podrà veure a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la

Unitat Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona de l’Hospital Universitari Germans

Trias i Pujol, al Pavelló de Suècia de l’Ajuntament de Berga, a la nova seu de l’Hospital de

la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, i a la sala d’exposicions de l’Institut d’Estudis

Ilerdencs a Lleida. Per a l’any 2009, ja hem tancat l’itinerari de l’exposició a les següents

institucions: Museu de Sant Cugat del Vallès, Museu-Arxiu Tomàs Ballvey de Cardedeu i

Museu de l’Exili de La Jonquera. De moment, l’exposició anirà el 2010 a l’Espai del

Metge i de la Salut Rural de Sant Feliu de Guíxols.

PER QUÈ ES VA TRIAR AQUEST TEMA DE TREBALL?

En plantejar aquest tema de treball, dues opcions apareixien com a dominants a l’hora

de fer-ne una anàlisi: d’un costat, i atès que qualsevol valoració històrica de l’exili

científic provocat per la guerra de 1936-1939 ha de considerar com a punt de partença

la transformació de la ciència ocorreguda a Espanya durant les primeres dècades del

segle XX, ens podíem plantejar fer un recorregut per la història de la medicina i de la

societat catalana entre finals del segle XIX i el primer terç del segle XX per tal d’explicar

com es produí el redreç que portà a una veritable vertebració professional de la medicina

a Catalunya i a una situació de completa preparació per a fer el desplegament que es féu

quan s’aconseguí l’autonomia universitària. Mostrar, per tant, els resultats aconseguits

abans de l’acabament del curs acadèmic de 1936 i plantejar el catastròfic resultat de la

guerra. D’un altre costat, ens podíem plantejar anar més enllà de les tradicionals

interpretacions històriques que expliquen determinats processos històrics i determinats

recorreguts biogràfics fins el 1939, per tal de mostrar que bona part dels metges catalans,

i sobretot d’aquells que havien estat professors durant el període d’autonomia universitària,

que d’alguna manera es veieren abocats a l’exili, pogueren continuar i desenvolupar una

tasca, prou reeixida des de l’òptica professional, tot creant escoles de treball. La idea

hauria de consistir en mostrar que això en bona mesura es devia a les bases resoltes

prèviament a Catalunya i més tard desenvolupades a d’altres llocs. La dificultat de poder

accedir a les fonts d’ultramar, la manca de temps i de recursos, ens ha obligat, de moment,

a concentrar-nos en la primera d’aquestes dues opcions temàtiques i a no fer més que

alguna breu incursió en la segona d’aquestes opcions.

L’exili científic català, i en particular l’exili mèdic, no ha rebut gran atenció pels historiadors.

El coneixement sobre com referen les seves vides els homes i les seves famílies que hagueren

d’abandonar el seu país a partir de l’any 1936 resulta molt poc significatiu. D’altra banda, la

historiografia de l’exili ha parlat de l’existència de dos exilis, un exterior i un interior, de
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transterrats, de desterrats i d’emigrats. No hi ha dubte, en tot cas, que el resultat final de la

guerra significà per a un important nombre de professionals de la medicina el trencament de

soca-rel de les seves carreres i per als joves més compromesos la negació d’oportunitats.

Més de dos centenars de metges catalans hagueren de reconstruir les seves biografies lluny

de la seva terra. Per als que restaren a Catalunya, els comitès de depuració instal·lats a

diverses institucions forniren expedients sancionadors que serviren de base per a la represàlia.

Refer la professió, construir una nova vida esdevingué una necessitat difícil d’afrontar tant per

a aquells metges que restaren a l’interior com per als que es veieren abocats a sortir del país.

En cada cas, un nombre indeterminat de factors, sovint imponderables, portà a la presa de les

decisions més diverses, i segurament totes ben justificades. Tenim una certa idea de les

dimensions personals d’aquesta tragèdia, però encara resta molt treball i molta recerca

historiogràfica per tal de disposar d’estudis prosopogràfics que ens permetin de comprendre

millor el significat i la transcendència d’aquells fets.

Aquest és l’eix del treball que hem portat a terme i per això bona part de la nostra atenció se

centra en el primer terç del segle XX i en el període de la Segona República. No només ens

interessen els metges sinó el seu compromís amb la societat, fet que ens porta a plantejar un

conjunt d’aspectes que mostren qüestions tant importants com ara la política científica

espanyola i catalana del moment, el catalanisme mèdic o la vertebració professional.

PLATAFORMES DE DIFUSIÓ

L’adaptació de projectes culturals a la societat de la informació ha mostrat en els darrers

anys la utilitat de la creació de xarxes destinades a fer més accessible el patrimoni

cultural, tot trencant barreres entre arxius, museus i biblioteques. La creació de bases

de dades amb informació completa sobre materials diversos, tot apostant per la creació

d’instruments de descripció de fons històrics personals o institucionals, així com també

per la digitalització de documents, mostra la utilitat d’aquestes noves eines de treball

anomenades tecnologies de la informació i de la comunicació.

A partir d’aquesta idea, des del museu vam pensar en l’exili com a eix de diversos

productes culturals:  bàsicament una exposició i un lloc web de continguts, que es

podrien complementar amb activitats paral·leles coetànies com ara cicles de conferències,

direcció de treballs de recerca, publicacions, etc.

La recerca efectuada ens portà a dissenyar una exposició on, mitjançant textos, fotografies

i altres documents històrics originals –llibres, revistes, fulls volants, etc.-, mostrem la

transformació de la medicina catalana, i en concret de la Facultat de Medicina, al primer
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terç del segle XX i l’impacte de la guerra, amb les dures conseqüències que aquest fet

tingué per a aquell col·lectiu professional.

L’exposició planteja una mirada a un període fonamental de la medicina catalana

contemporània. Des de finals del segle XIX i sobretot al llarg del primer terç del segle XX,

la medicina catalana experimentà un procés de transformació cabdal, absolutament

modern i lligat als paràmetres científics occidentals. Aquest fenomen es produí en un

context social i cultural al qual la medicina catalana contribuí a vertebrar a partir de les

arrels i les branques de la pròpia professió. A l’exposició proposem camins per tal de

conèixer com es produí aquella transformació de la medicina catalana, com aquells

professionals aconseguiren capgirar els estudis universitaris i com la sublevació militar i

la guerra esfondrà aquell projecte. Tot donant lloc a un resultat singular: professors de

medicina forçats a l’exili, exterior i interior; valors, idees, projectes i dinàmiques de

treball suprimides o reservades a la intimitat; un nivell científic internacional no recuperat

fins als anys 1980.

El web www.metgesalexili.cat constitueix un recurs de suport a l’exposició que permet

introduir diverses funcions i temes mitjançant una plataforma digital de lliure accés.

D’un costat, permet fer una visita a l’exposició virtual, considerada com a complement

bàsic per a la preparació de la visita física real o per a l’estudi o el treball a l’aula un cop

efectuada la visita real. D’un altre, es tracta, en efecte, d’un lloc web relacionat amb la

història. No es tracta, però, d’un llibre, sinó d’un conjunt de materials, en constant

procés de renovació, lligats al mateix eix: la reconstrucció de fets i processos que portaren

a la vertebració de la medicina catalana en el primer terç del segle XX i al seu estroncament

a partir de 1939. En aquest sentit, el nostre objectiu principal és aportar coneixements a

partir de l’oferiment de continguts: documentació de premsa i d’arxiu i fotografies

digitalitzats, procedents dels fons històrics del Museu d’Història de la Medicina de

Catalunya.

El Museu d’Història de la Medicina de Catalunya aporta el conjunt dels continguts que

oferim en aquest itinerari històric: textos, documents històrics, imatges, etc. El projecte,

però, ha comptat amb la col·laboració de moltes altres persones, sovint familiars d’alguns

dels metges que protagonitzaren aquell redreç professional, així com d’institucions. En

conjunt, el lloc web amplia l’itinerari històric de l’exposició amb documents originals de

l’època en format pdf. També facilita l’accés a les biografies dels metges exiliats, tant

del 1936 com del 1939, i tant dels exiliats a l’interior com a l’exterior del país. A més,

permet accedir a un bon nombre de documents gràfics que mostren fragments d’aquella

realitat. L’exposició i el web, per tant, constitueixen el resultat d’una recollida de materials

que intenta contribuir al procés de recuperació, conservació i difusió del patrimoni històric

científic de Catalunya.



353Gimbernat, 2008 (**), vol. 50, pàg. 349-353, ISSN: 0213-0718

El projecte de treball «Metges catalans a l’exili»

Des del lloc web, s’ofereix també una guia didàctica que té com a objectiu esdevenir un

instrument d’ajut tant a mestres i professors com a alumnes de darrer curs d’ESO i

Batxillerat. Considerem que el web www.metgesalexili.cat ja s’ajusta plenament als

objectius de comunicació, didàctica i divulgació científica, tot posant a l’abast del públic,

mitjançant el recurs a les noves tecnologies, un seguit d’instruments per a la recuperació

de la memòria històrica i per a la comunicació i la divulgació de la tasca científica duta a

terme per un conjunt de professionals de la medicina i de la ciència que gaudiren d’un

reconeixement i un prestigi d’excel·lència més enllà de Catalunya. Això no obstant, hem

pensat que la construcció d’aquest material didàctic on line pot contribuir de manera

definitiva als objectius d’adquisició de coneixements, d’exercici metodològic i de cerca

d’una posició crítica davant la història cercats en el conjunt de la proposta educativa del

museu.

Atesa la consideració dels continguts de l’exposició dins del camp de la història de la

ciència, la guia educativa es planteja, en primer terme, dins de l’àrea curricular de les

humanitats, si bé alguns temes de l’exposició ens permeten plantejar qüestions dins de

l’àrea de ciències. Amb caràcter introductori, la guia explica prèviament al

desenvolupament o presentació de recursos, tant els objectius que es pretenen assolir

amb el material presentat, com els continguts i blocs temàtics principals de l’exposició.

De la mateixa manera, la guia fa una presentació prèvia de la metodologia emprada i

d’una pauta d’ús de la mateixa, tot assenyalant amb claredat les funcions destinades

als professors i als alumnes. La guia també ofereix especificacions relacionades amb

aspectes bàsics d’avaluació dels aprenentatges efectuats pels alumnes d’acord amb

els objectius cercats.
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SANITAT I EXILI REPUBLICÀ: L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

A BORD DEL VAIXELL SINAIA.

HERVÁS i PUYAL, Carles
CAHISA i MUR, Manuel

RESUM: A partir d’una Memòria redactada pel metge Salvador Armendares i dipositada
a l’Arxiu Nacional de Catalunya, l’article descriu el dispositiu organitzat per atendre
sanitàriament als passatgers del Sinaia, durant la primera expedició d’exiliats republicans
espanyols a Mèxic.

Paraules clau: Medicina i exili republicà. Metges exiliats.

RESUMEN: A partir de una Memoria redactada por el médico Salvador Armendares, el
artículo describe el dispositivo organizado para prestar asistencia sanitaria a los pasaje-
ros del Sinaia, durante la primera expedición de exiliados republicanos españoles a
México.

Palabras clave: Medicina y exilio republicano. Médicos exiliados.

*

L’estiu de 1939, un cop acabada la Guerra Civil espanyola, milers de refugiats republicans
sobrevivien en condicions lamentables en els camps de concentració habilitats pel govern
francès en els departaments propers a la frontera pirenaica. Per tal de donar una solució
a un problema que superava clarament les possibilitats de les autoritats franceses,
diferents organismes decidiren intervenir organitzant evacuacions de refugiats cap als
països que havien acceptat d’acollir-los. Un dels primers que es va mostrar solidari amb
els exiliats de l’Espanya republicana va ser el govern de Méxic, presidit pel general Lázaro
Cárdenas, fidel als supervivents de la República i que convertí el seu país en terra de
promissió per a tots aquells vençuts que cercaven un nou destí després de la desfeta.
Fruit d’aquest oferiment fou l’organització d’una expedició de refugiats que sortí del port
francès de Seta a bord del vaixell Sinaia el 24 de maig de 1939 amb destí a la ciutat
mexicana de Veracruz, on arribà el dia 13 de juny.
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Aquesta va ser la primera expedició d’exiliats politics espanyols al continent americà. Va
ser finançada pel Comitè Nacional Britànic d’ajut a l’Espanya Republicana, i aquest
mateix organisme encarregà la responsabilitat de la sanitat del passatge al Dr. Salvador
Armendares i Torrent, destacat metge català que ja havia desenvolupat càrrecs de
responsabilitat al servei de la Generalitat de Catalunya. Nascut a Malgrat de Mar (Maresme)
el 1893, Armendares fou un metge que des de jove s´adscriví a la Unió Catalanista. Actiu
en l´oposició a la dictadura de Primo de Rivera, l´any 1931 ingressà al partit Esquerra
Republicana de Catalunya, i l´any següent era elegit diputat al Parlament de Catalunya.
Durant la Guerra Civil formà part de la Junta Administrativa de l´Hospital General de
Catalunya, i el 20 d´abril del 1937 és nomenat per la Conselleria de Defensa Cap de
Serveis Sanitaris de la 2ª Divisió (Girona). El 1939 emigrà de primer a França i després a
Mèxic, on continuà exercint la professió. A l´exili secundà el moviment d´oposició
independentista; fou vocal del Consell Nacional de Catalunya a Londres. A la I Conferència
Nacional Catalana (Mèxic, 1953) va ser designat president del Consell Nacional Català,
càrrec que ocupà fins a la seva mort, l´any 19641 .

Un cop arribat a Mèxic, Salvador Armendares redactà un complet dossier sobre la seva
actuació al llarg del viatge i els resultats de les seves tasques sanitàries. La documentació
la va fer arribar a Paris a mans de Josep Tarradellas, secretari general d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya i un dels representants del darrer govern de la Generalitat durant la
guerra. Els documents varen restar amagats al llarg dels anys del franquisme, fins que
l’any 1992 el fons dels governs basc i català de l’exili va ser retornat a l’Arxiu del
Nacionalisme (Fundació Sabino Arana) del  Partit Nacionalista Basc. L’any 2001 tota la
documentació de Catalunya va ser lliurada al govern de la Generalitat i dipositada a
l’Arxiu Nacional de Catalunya2 .

El conjunt d’escrits d’en Salvador Armendares3  està format per diversos documents:
una carta de presentació dirigida a Josep Tarradellas (en la qual li comunica que ha fet
informes similars per a Esquerra Republicana de Catalunya, pel representant del SERE
—Servicio de Emigración para Refugiados Españoles- i per la fundació Ramón Llull,
institució creada per la Generalitat a l’exili i destinada a gestionar les ajudes als refugiats;
i de pas li demana si li pot fer arribar el subsidi que li correspon com a diputat al Parlament);
un “Informe referent a la primera  expedició d’exilats politics a Mèxic en el vapor Sinaia”
(de contingut més polític, amb comentaris sobre les seves gestions per a la Fundació
Ramon Llull i amb representants d’altres forces polítiques, al mateix temps que posa de
manifest el conflicte latent que aleshores enfrontava als membres d’Esquerra Republi-
cana amb els comunistes del PSUC4 ); i dos memòries en castellà de contingut estrictament
sanitari: una “Memoria sobre los trabajos sanitarios realizados en la primera expedición
a Méjico de republicanos españoles” i un resum sobre l’organització sanitària del Sinaia.
Aquests dos darrers documents són els que ens han servit per a conèixer com es va
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organitzar aquell servei i quins van ser els resultats de la tasca del Dr. Armendares i dels
seus col·laboradors.

SELECCIÓ PRELIMINAR

El Sinaia era un vaixell ja veterà, construït l’any 1924; darrerament s’havia utilitzat per a
dur pelegrins musulmans a la ciutat santa de La Meca. La seva capacitat arribava als
2000 passatgers, però per el trasllat dels exiliats espanyols s’en van acceptar exactament
1614, a més de la tripulació. El grup expedicionari estava sota el comandament d’un
comité, del què formaven part les següents persones: el senyor Daltabuit en nom de la
delegació a França del Comité Britànic, ajudat pel representant dels quàquers, Mr.
Bredner; el senyor Martín Puente, delegat del SERE, i la senyora Susana Gamboa,
representant del govern mexicà.

La primera tasca va consistir en una selecció prèvia entre les persones que havien
sol·licitat formar part de l’expedició, fins omplir totes les places disponibles. Aquesta
selecció es va fer des de París i Perpinyà a càrrec de representants del Comitè Britànic,
del govern de Mèxic i del SERE. Les persones admeses van ser concentrades en tres
llocs: les dones, els nens i els vells, al camp de les Aras, a Perpinyà; els homes, al camp
de Barcarès, i algunes famílies es varen congregar a les oficines del Comitè anglès a
Perpinyà. Un cop fet el recompte, es va poder comprovar que els catalans havien estat
seleccionats majoritàriament pel Comitè Britànic, mentre que els no catalans havien
estat escollits pel SERE.

MESURES HIGIÈNIQUES

Avans de permetre l’embarcament, totes les persones acceptades van ser sotmeses a
unes estrictes mesures higièniques per posar-les en condicions de pujar a bord, d’acord
amb les lleis internacionals d’emigració. L’objectiu d’aquestes mesures era practicar
una desinsectació, descartar malalties infecto-contagioses i procedir a les vacunacions
antitífica i antivariolosa. Tot aquest operatiu es va posar sota la direcció de la Dra.
Audrey Russell, una metgessa anglesa que ja havia participat en iniciatives semblants al
llarg de la Guerra Civil5 . Per a tota aquesta tasca Rusell comptà amb un primer equip de
col·laboradors: en el camp de Barcarès s’encarregaren els doctors José Gómez de la
Higuera  i Federico Sabina Parra; en el de les Aras, a Perpinyà, hi treballaren Enric Godàs
Vila  i Rossend Carrasco i Formiguera; mentre que a la ciutat de Perpinyà ho feren
Ricardo López González, Josep Fábregas Hugas, Angel Manuel Ruiz Fernández-Alonso  i
Salvador Armendares.
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Al llarg de vàries setmanes s’aplicaren les mesures pertinents, i els resultats de la
campanya foren els següents:

- Persones reconegudes: 1.009
- Vacunació antitífica:

- 1ª dosi: 1.009
- 2ª dosi:   701 (la diferència és deguda a que moltes persones no foren

a temps de rebre la segona dosi al camp; però totes elles la reberen a
bord).

- Vacunació antiverola: 1.009
- Fitxes sanitàries omplertes: 701

- Amb la qualificació de “Bo”: 663
- Sarna: 36
- Blenorràgia: 1
- Epididimitis: 1

- Malalts visitats durant la seva estada als camps: 21
- Trasllats a l’hospital: 3

Finalment es van donar per acabades aquestes operacions  prèvies i el dia 23 de maig de
1939 dos trens especials van traslladar els expedicionaris des de Barcarès i Perpinyà
fins al port de Seta. Els tràmits de l’embarcament foren lents: es va començar a embar-
car el dia 23 a les set de la tarda i es va acabar el dia 24 prop del migdia. Després
d’aquesta hora el vaixell es posà definitivament en marxa.

PERSONAL SANITARI

Segons l’escrit del Dr. Armendares, a l’inici del viatge es va fer una llista amb el personal
sanitari que s’havia compromès a prestar servei al llarg de tota la travessia. Aquestes
persones foren:

Metges:
- Salvador Armendares Torrent. Encarregat de la Direcció Sanitària.
- Angel Manuel Ruiz Fernández Alonso (Úbeda, 1902). Cirurgià traumatòleg.
- Josep Fábregas Hugas (Lledó, Alt Empordà, 1899). Tocoginecòleg.
- Rossend Carrasco i Formiguera (Barcelona, 1892 – 1990). Internista.
- Emili Godàs Vila (Corbins, Segrià, 1905 – Venezuela ? 1987). Pediatre.
- José Gómez de la Higuera (Valladolid, 1903). Pediatre.
- Ricardo López González (Llanes, 1883 - Mèxic D.F., 1970)6 . Dentista.
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Farmacèutics:
- Francesc Pi Llusà.
- Asunción Beya Pous.

Practicants:
- Alvaro Subirats Crespo.
- Joaquín Monzonis Gómez.
- Ramon Plana Perfontau.
- Cesáreo Hernández Santos.
- Manuel Rubio Mojica.
- Franco Graells Bonet.
- José Fainé Borros.
- José Mª Llamas.
- Santiago Gascón Portero.

Infermeres:
- Pilar López Serrano.
- Pilar Elícegui Cortada.
- Sra. Carrasco i Formiguera7 .
- Catalina Buenaventura Lorenzo.
- Carolina Guitó.
- Vera Tejado.

Auxiliars:
- Adoración Agrados.
- Pilar de Valezo.
- Rita López de Grijalbo.
- Encarnación Abril.

No totes aquestes persones varen mantenir el seu compromís fins al final i el seu lloc va
ser ocupat per altres col·laboradors que s’hi afegiren al llarg de la travessia, com els Drs.
Vicente Ridaura Álvarez (Carlet, la Ribera Alta, 1909 – Tampico, 1981), destinat a l’hospital
d’aïllament, i Federico Sabina Parra (València, 1902 – Mèxic D.F., 1970), que es va
encarregar de la policia sanitària.

SERVEIS

Per a atendre les necessitats sanitàries de tot el passatge, es van posar en marxa els
següents serveis:
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- Consultori: va funcionar diàriament de nou a onze del matí. El metge de guàrdia
feia una primera visita i dirigia al pacient cap al especialista corresponent.

- Consultoris d’especialitats: tots els metges atenien pacients cada dia, segons
la seva especialitat.

- Farmàcia i laboratori: es despatxaven medicaments, es preparaven fórmules i
es feien anàlisis.

- Hospitals annexes al consultori (sales d’hospitalització):
- Homes: 18 llits.
- Dones:  24 llits.
- Les dues àrees disposaven d’una habitació aïllada per als malalts

greus.
- Gota de Llet: Dirigida per la cooperant anglesa Nan Green8 . S’atenien els nens

fins als deu anys. Entre les seves funcions figuraven la preparació i distribució dels
biberons, la visita a càrrec dels pediatres i el control de les vacunacions.

- Hospitals d’aïllament:
- Homes:  8 llits.
- Dones: 12 llits.

- Practicants de guàrdia: servei permanent per a atendre qualsevol urgència.
- Policia sanitària: tots els metges estaven obligats a comunicar al responsable

del servei la sospita d’algun cas de malaltia infecto-contagiosa, per a posar en
marxa els mecanismes de diagnòstic i aïllament.

RESUM D’ASSISTÈNCIA

Durant els vint-i-un dies que va durar la travessia, l’activitat efectuada pel servei sanitari
fou la següent:

- Consultori i especialitats: entre d’altres, es van fer 15 operacions quirùrgiques,
200 cures, quatre extraccions dentàries i van ser ateses set dones
embarassades.

- Farmàcia i laboratori: es van entregar 500 fórmules i es practicaren 30 anàlisis
d’orina.

- Hospitals: Van ser ingressats 42 pacients, entre ells, nou embarassades (tres
sortides de comptes), sis palúdics, dos ulcus duodenals, quatre bronquitis
agudes i dos epilèptics.

- Gota de Llet: fou una de les seccions més actives, dirigida per la  Nan Green
ajudada pels metges Gómez de la Higuera i Godàs.

- Fitxes sanitàries: es va obrir una fitxa a tots els nens per sota dels deu
anys. Es feien constar els antecedents i el règim alimentari adient per
a cada un d’ells. En total es van omplir 196 fitxes.
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- Malalts visitats al consultori: 100.
- Malalts visitats a les cabines: 42 (dels quals, setze van ser trastorns

intestinals i quinze bronquitis).
- Làctics dietètics:

1. Llet Nº 1 (semi-descremada): 200 litres
2. Llet Nº 2 (completa en pols):  120 litres
3. Llet condensada:                     700 litres

- Hospitals d’aïllament: Van ser utilitzats preferentment per al tractament de
l’escabiosi (sarna),  el problema sanitari amb més prevalença durant el viatge.

- Reconeixements: 287 (197 homes i 90 dones).
- Hospitalitzats: 116 homes i 56 dones.
- Tractaments ambulatoris: 76 homes i 27 dones.

Estat sanitari a l’arribada
La situació sanitària del passatge a l’arribada al port mexicà de Veracruz era prou
satisfactòria:

- Cap malalt d’escabiosi.
- Hospital de dones:

- Tres puèrperes9 .
- Tres nens amb processos aguts broncopulmonars.
- Un nen amb complicació respiratòria de tos ferina.

- Hospital d’homes:
- Un malalt amb ciàtica.

DESEMBARCAMENT

Quan el vaixell arribà a port, les autoritats sanitàries mexicanes van procedir a reconèixer
un per un tots els expedicionaris per a comprovar el seu estat de salut. En poc més de
cinc hores es va donar per acabada l’operació i tots els passatgers van poder desembar-
car a la nova terra d’acollida. Els metges mexicans van felicitar la tasca duta a terme pel
Dr. Armendares i tot el seu equip.

Un cop a Veracruz, els malalts van ser distribuits per diferents centres hospitalaris:

- Les tres puèrperes i els seus nadons van ser ingressats a la Maternidad de
Asistencia Social.

- Els nens amb problemes aguts respiratoris, juntament amb les seves mares, i
dos malalts adults, van ser acollits a l’Hospital Civil.
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- Una nena amb una sospita de varicel·la va ser aïllada en el vaixell Manuel
Arnús.

Durant els primers dies de la seva estada a Veracruz, la resta del passatge va ser allotjada
a diferents llocs de la ciutat, en dependències properes al port, i les famìlies, en el mateix
vaixell Manuel Arnús, on menjava tothom.

RESUM FINAL

Poc després de desembarcar, Armendares va fer entrega de la Memòria de la seva
actuació a les autoritats mexicanes i als  representants del govern de la República
espanyola encarregats d’organitzar les oficines del SERE, els Drs. Juan Negrin i José
Puche. En les seves conclusions, Armendares considerà molt satisfactori el resultat
final, però també assenyalà alguns dels problemes amb què es va haver d’enfrontar. En
relació a les condicions generals de la travessia, es queixà d’una alimentació deficient10

i un ambient general de desmoralització entre els expedicionaris per la inseguretat del
futur, el desconeixement del país que els acolliria i els enfrontaments entre gent de molt
diverses cultures, tendències polítiques i origen social. Pel que fa a l’organització del
servei mèdic, Armendares reconegué que el nombre de metges i de personal de suport
fou insuficient i que no es podia obligar a col·laborar a  tots els sanitaris que privadament
formaven part del passatge, perquè això provocava desercions i negligències. En defini-
tiva, la clau dels bons resultats del sistema, en paraules de qui va ser el seu máxim
responsable, no va ser altra que “l’energia dels que van fer de l’organització sanitària
una qüestió de dignitat professional i d’estimació envers els seus compatriotes”.

NOTES

1. Torrent i Oriol, J. Salvador Armendares i Torrent (Malgrat de Mar, 1893 – Mèxic, DF, 1964). Metge i polític.

Barcelona, Viena Edicions, 2006.

2. Arxiu Nacional de Catalunya. Els fons de la Generalitat de Catalunya (Segona República i Exili). 1.- Fons

salvaguardats pel Partit Nacionalista Basc (1936-1940). Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de

Cultura, 2002.

3. Carta adreçada a Josep Tarradellas per Salvador Armendares Torrent; adjunta un informe general i diversos

informes sanitaris de l’expedició a Mèxic en el vaixell Sinaia. Signatura: 14/ 23.01 (01). ANC.

4. Vilanova i Vila-Abadal, F. Als dos costats de la frontera. Relacions politiques entre exili i interior a la postguerra,

1939-1948. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2001.

5. Richard Ellis i Audrey Russell (dos metges pediatres que en 1941 es convertiren en matrimoni), van arribar a

Espanya el maig de 1937 i s’establiren a Bilbao, on van revisar prop de 10.000 nens, dels quals,  als pocs dies, van

enviar 3.889 cap a Anglaterra a bord del vaixell «Habana». Aprofitant la seva estada posterior a Catalunya, Audrey

Russell va visitar a Barcelona l’Hospital General de Catalunya, acompanyada de la cirurgiana Joséphine D. Collier per
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portar-hi material sanitari i conèixer els mètodes de Josep Trueta per a tractar les ferides produïdes a les víctimes dels

bombardeigs. Quan el cirurgià català es va veure obligat a fugir de la seva terra el febrer de 1939, aquestes dues

metgesses el varen anar a trobar a l’hotel de Perpinyà on s’allotjava amb la seva família i li proposaren de traslladar-

se al Regne Unit, proposta que acceptà al cap d’uns dies. Vegis: Hervás Puyal, C. Sanitat a Catalunya durant la

República i la Guerra Civil. Tesi Doctoral. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2004.

6. Una filla seva estava casada amb el militar republicà Enrique Líster.

7. Es tractava de la segona esposa del metge català. Rossend Carrasco i Formiguera es casà l’any 1917 amb Solita

Granados, la filla gran del compositor Enric Granados. Aquesta va morir sobtadament l’any 1936 i dos anys després

Rossend Carrasco es va casar  amb Nemesia Vidaurre, coneguda com Viola, una de les seves cunyades, de la part

Granados. El 1956, durant el seu exili a Venezuela, Carrasco s’uneix en matrimoni amb la que seria la seva tercera

esposa, Núria Pi-Sunyer, filla del polític i ex-alcalde de Barcelona Carles Pi-Sunyer. Vegis: Pi-Sunyer, Núria. L’exili

manllevat. Barcelona, Proa, 2006.

8. Nan Green (1904-1984) fou una destacada militant comunista británica que a finals de 1937, acompanyant al

seu marit Georges Green, es traslladà a l’Espanya republicana per lluitar com a voluntària contra el feixisme.

Destinada als serveis sanitaris de les Brigades Internacionals,  destacà en tasques d’organització i recolçament de

diferents equips quirùrgics. Va tenir molt d’èxit un sistema propi de control i distribució dels ferits que després es va

utilitzar a la Segona Guerra Mundial. En les seves Memòries, Nan Green recorda la seva tasca a bord del Sinaia i

manifesta que va ser escollida per a formar part del grup de cooperants, degut al seu coneixement de l’idioma

espanyol i a la seva experiència prèvia durant la guerra. Vegis: Preston, Paul. Palomas de guerra. Barcelona,

Plaza&Janés, 2001.

Green, Nan. A Chronicle of Small Beer. The Memoirs of  Nan Green. Nottingham, Trent Editions, 2004.

9. Segons les notes aparegudes en el Diari del SINAIA (publicació ciclostilada que es repartia entre els passatgers)

en el curs de la travesía van nèixer tres criatures:  dues nenes (una el 31 de maig i l’altra el 8 de juny) i un nen (el

dia 10 de juny). Vegis SINAIA. Diario de la Primera Expedición de Republicanos Españoles a México. Edición

facsimilar. (s.ll.), Fondo de Cultura Económica, Instituto Mexicano de Cooperación Internacional, Universidad de

Alcalá, 1999.

10. Segons entrevista feta anys més tard a la seva filla Teresa, la família Armendares seia a taula amb la tripulació

i aixó els hi permitia gaudir de certes avantatges respecte a la resta dels expedicionaris. Vegis:

Ruiz Funés, Concepción; Tuñón, Enriqueta. Palabras del exilio 2. Final y comienzo: el Sinaia. Alicante, Biblioteca

Virtual Miguel de Cervantes, 2003.
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ALAIN GUY I LOUIS DULIEU: PARTICIPACIÓ OCCITANA EN EL PRIMER

CONGRÉS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA DE 1970

DOMÈNECH I LLABERIA, Edelmira
Acadèmica numeraria de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es dóna notícia de la participació dels professors A. Guy i L. Dulieu en el Primer

Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana de 1970. Alain Guy, professor

de Fisiologia a Tolosa va contribuir amb aspectes sobre les idees de Josep Letamendi.

Louis Dulieu va tractar principalment del col·legi de Girona a Montpeller. La seva presència

va suposar un suport dels intel·lectuals occitans al congrés.

Paraules clau: Medicina Occitània. Alain Guy. Louis Dulieu. Primer Congrés Internacional d’Història de la Medicina

Catalana.

RESUMEN: Noticia de la participación de los profesores A. Guy y L. Dulieu en el Primer

Congreso Internacional de Historia de la Medicina Catalana de 1970. Alain Guy, profesor

de Fisiología en Toulouse contribuyó con aspectos sobre las ideas de Josep Letamendi.

Louis Dulieu trató principalmente del colegio de Gerona en Montpeller. Su presencia

supuso un soporte de los intelectuales occitanos al congreso.

Palabras clave: Medicina Occitania. Alain Guy. Louis Dulieu. Primer Congreso Internacional de Historia de la Medicina

Catalana.

*

Quan el doctor Ramon Sarró va acceptar ser l’organitzador d’un Congrés d’Història de la

Medicina Catalana, el primer, aviat hi va posar la seva empremta personal i la seva capacitat

d’organització, amb una visió pròpia, que anava més enllà del que en principi hagués pogut

estar. Va voler que fos un congrés internacional. Això, en l’any 1969, quan es van començar

les tasques, no era fàcil, vist el tema i la situació política. Sarró va acceptar demanar

l’autorització per fer el congrés (que aleshores era obligatòria), i després ja va tirar pel dret.

En aquesta visió internacional va buscar en part la col·laboració de personalitats eminents

en el camp de la història de la medicina i la cultura, que eren amics o coneguts. Així

MEDICINA D’OCCITÀNIA
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Adalberto Pazzini, antic president de la Societat Internacional d’Història de la Medicina

(SIHM), Louis Dulieu, que n’era el secretari general, i Alain Guy professor de la universitat

de Tolosa de Llenguadoc (Toulouse), conegut per les relacions amb el pensament de

Letamendi.

A més va voler que el congrés tingués dues seus, la inaugural i d’actuació, que fou a

Barcelona, i la final de clausura, a Montpeller. Aquest hàbit de començar en un lloc i fer

la clausura en un altre s’ha mantingut altres vegades, ara ja més aviat poques. En aquest

escrit es vol comentar l’aportació d’aquests dos savis occitans, Alain Guy i Louis Dulieu

en el congrés de Barcelona de 1970. A més Sarró, ja s’ha remarcat alguna altra vegada,

introduí també versos de Frederic Mistral en el propi programa del congrés i en alguna

sessió. El congrés es va fer entre el dilluns 1 de juny de 1970 i el diumenge dia 7, aquesta

sessió a Montpeller.

Alain Guy era professor d’història de la filosofia de la Facultat de Lletres i Ciències

Humanes de la Universitat de Toulouse (Le Mirail) i director d’un equip de recerca  (CNRS)

sobre la Filosofia en llengües espanyola i portuguesa. Ja havia publicat, l’any 1956 per

l’editorial Privat, un llibre important sobre “Les philosophes espagnols d’hier et
d’aujourd’hui”. La seva intervenció es va fer en forma de conferència magistral en una

sessió memorable al saló daurat de la Diputació, a l’edifici actual del govern de la

Generalitat, a les dotze del migdia, sobre el tema “Le génie de Letamendi et la philosophie
catalane”. (Act. I. 409-434).

Louis Dulieu, que fou secretari general de la SIHM, de 1964 a 1984, va fer la seva

intervenció, també en forma de conferència, el dijous dia 4 de juny a les 12 del migdia a

la sala Gimbernat de l’Acadèmia, que recordem-ho, aquell any feia el bicentenari. El

tema va ser “Le Collège de Girone à Montpellier”. (Act. IV, 89-105). També va fer una

comunicació sobre “Arnaud de Villeneuve et les doctrines médicales au Moyen Âge”

(Act. I, 204-210).

Ara aquí no és farà l’anàlisi d’aquestes aportacions, sinó que es vol recordar, ni que sigui

breument, alguns aspectes de la personalitat i l’obra d’ambdós amics occitans de la

cultura catalana.

Louis Dulieu ha estat una personalitat important en el panorama dels historiadors de la

medicina del seu temps, a nivell mundial. Per això va ser durant vint anys, de 1964 a

1984, secretari general de la SIHM. Havia nascut l’any 1917 i va actuar principalment

com a metge militar, el que li portà alguns desplaçaments, però tingué una llarga

residència a Montpeller. Així es va dedicar principalment, i durant gairebé  cinquanta

anys, a l’estudi de la rica història de la medicina montpellerina. Cal dir, o recordar, que

Edelmira Domènech i Llaberia
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Montpeller va tenir durant molts anys l’escola de medicina de més prestigi del món,

principalment a la baixa edat mitjana.

L’any 1942, quan tenia vint-i-cinc anys, va publicar un text sobre “Charles-Louis Dumas
(1765-1813)”, nascut a Lió, però membre important de l’escola de Montpeller. El 1953

apareix un dels seus llibres clàssics i més citats, “Essai historique sur l’Hôpital Saint Eloi de
Montpellier (1183-1950)”, estudi important sobre aquesta institució.  Publica també un

llibre sobre l’internat en els hospitals de Montpeller en els segles XVIII a XX, editat el 1958

i el 1968, i alguns altres escrits, entre ells un ben conegut sobre Ambroise Paré.

Però la gran obra, “monumental” de Dulieu són els llibres sobre la Farmàcia (1973), la

Cirurgia (1975), la facultat de ciències (1981), i sobretot la Medicina a Montpeller, en

aquest cas set toms, en onze volums, entre els anys 1975 i 1999. Tenen una gran quantitat

d’informació, la cita de les fonts originals, moltíssimes il·lustracions, que el fan un dels

grans textos monogràfics de la història de la medicina, atesa la alta qualificació mèdica

que va tenir Montpeller. També el 1985 va fer un llibre sobre “Les hôpitaux de Montpellier
et leur histoire”.

Dulieu era un home més aviat retret, un gran treballador, ordenat en els seus papers.

L’any 1950 va ser elegit membre de l’Académie des Sciences et des Lettres. Va morir,

amb vuitanta-sis anys, el mes de novembre de 2003. Se li ha dedicat un carrer a la vila de

Montpeller.

Alain Guy fou un personatge diferent. No era metge sinó professor de filosofia a la

universitat de Tolosa. El vaig conèixer a la primera meitat de la dècada dels anys cinquanta,

en un curs per correspondència per alumnes de final de batxillerat al Liceu Francès de

Barcelona. Els alumnes fèiem  treballs i ell ens els corregia. Des d’aleshores hi vaig

mantenir una relació personal bona, però potser poc continuada. Alguna vegada que

venia a Barcelona va estar a casa. Conservo dedicat, des de gener de 1957, els seu llibre

sobre els filòsofs espanyols.

Letamendi fou un dels metges filòsofs, esmentats per Carreras Artau, que van atreure

l’atenció d’Alain Guy. D’aquí en ve l’afinitat de tema amb Sarró, el letamendista modern

més important entre nosaltres. Cal dir que Sarró no va ser pas l’únic en enlluernar-se per

Letamendi, i que el neoletamendisme, al redós del neohipocratisme, va tenir una certa

difusió. Guy, des del camp de la filosofia, més aviat descriptiva que no pas analítica del

fons del complex pensament letamendià, s’hi va interessar.

En una nova edició, de 1995, a la col·lecció Que sais-je?, número 3.008, sobre “La
Philosophie Espagnole”, un compendi de 126 pàgines, segueix esmentant Letamendi i el
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seu vitalisme. I també, en pàgines veïnes, a Marià Cubí, Pere Mata, Giné i Partagàs, Suñer

i Capdevila, Diego Ruíz.

Home laboriós, després va fer molts més treballs sobre el tema, i ran de la seva mort,

quan ja estava “à la retraite”, a Narbona-plage, ha estat ben recordat per alguns deixebles

espanyols.

Aquí, en el congrés de 1970, va ser un nexe important entre el pensament d’un professor

occità, i el pensament d’un dels metges, amb una visió pròpia i personal de la medicina,

basada en les arrels hipocràtiques, però amb molta riquesa personal, que fou Josep

Letamendi.

En el conjunt de la seva obra, al marge dels metges filòsofs, destaca com a línia evolutiva

l’estudi inicial d’alguns escriptors castellans. Així el treball sobre “La pensée de Fray Luis
de León: contribution à l’étude de la philosophie espagnole au XVIe siècle”. Després, la

línia cap els més moderns, principalment Unamuno i Ortega, i encara l’ampliació

portuguesa i a l’Amèrica llatina, que va analitzar més cap al final del seu temps. Però en

bona part centrat bastant al voltant de la Universitat de Salamanca (de Fray Luis a

Unamuno). També entre els seus deixebles espanyols fou més actiu el nucli de Salamanca,

destacant més els escrits, ran de la seva mort, d’Antonio Heredia Soriano.

Des del punt de vista vital cal dir que Alain Guy havia nascut a La Rochelle l’any 1918, va

estudiar a la Sorbona i a Grenoble, fou deixeble entre altres de Jean Sarrailh i Jacques

Chevalier, i fou professor a la universitat de Tolosa de Llenguadoc. Va morir a Narbona,

amb vuitanta anys, el 7 de novembre de 1998. La seva biblioteca especialitzada la deixà

a la Biblioteca Nacional de París, i està en el centre Pompidou. El 1986 havia estat

nomenat doctor Honoris Causa de la Universitat de Salamanca.
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Sessió solemne a la Diputació de Barcelona en el Primer Congrés Internacional d’Història
de la Medicina Catalana (juny de 1970). D’esquerra a dreta: el professor Dulieu, doctor
Jiménez de Anta, professor Pazzini, doctor Alain Guy i el professor Sarró.
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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.
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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).
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Joan de Lleida. Lleida, 1983. 424  pàgines.
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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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