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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 i el suport informàtic.

- 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 4. Editorial. 5.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.

- 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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Gimbernat, 2009 (*), 51, 9-10

EDITORIAL

EXIGÈNCIA, CONTINUÏTAT I OBERTURA

Amb aquest volum s’acaben les aportacions del Congrés d’Història de la Medicina Cata-
lana de Berga del 2008. Hi ha el que podríem dir-ne aportacions més lliures, per fora dels
dos grans temes del Congrés, la Medicina al Berguedà i la Catalunya Central  i la Medici-
na a la Guerra Civil, que ha tingut una considerable repercussió per fora del marc estricte
dels nostres congressos.

Ara retornem als continguts menys monogràfics, amb més varietat temàtica, en les tres
grans divisions en el temps: el coneixement clàssic, la medicina moderna, i la medicina
del nostre temps. Mantenim també destacada, encara que sigui curta, la secció de
Medicina d’Occitània, que hi és amb alguna discontinuïtat des de l’any 2000 i que
intentarem consolidar, tant aquí com a la Revista de la Reial Acadèmia de Medicina,
incrementant si pot ser l’espai dedicat  a aquesta àrea.

Ens queda, com a segon número d’aquest any 2009,  una quantitat de treballs que
havien anat quedant endarrerits, en part per la massa que suposen els temes monogràfics
dels Congressos,   però en part també perquè s’adequaven menys a les regles de publicació
de la revista, alguns per una extensió més llarga de l’habitual; altres per dificultats
tècniques, incloses les ortogràfiques, que retarden o poden impedir la publicació, altres
per un estructuració massa diferent.

Amb el temps hem anat augmentant el nivell d’exigència, i els resultats en conjunt són
molt bons. Ja no ens arriben textos a mà, ni sense el suport informàtic. L’ortografia, amb
l’ajut que suposen els correctors de textos i les revisions posteriors, ha deixat de ser un
dels punts dèbils de les publicacions, tot i que encara queda qui-sap-lo, més ben dit molt
treball per a fer.

El proper pas en aquesta exigència creixent ha de ser per a la bibliografia i les notes.
Alguns autors, més dels que voldríem, continuen treballant al seu aire, tenint poc en
compte que les publicacions científiques, sobretot si volen ser ben homologades, en el
conjunt dels seus equivalents o parells, han de reunir els requisits mínims que s’han
anat fixant de manera col·lectiva. Les possibilitats de difusió que ofereixen els medis
digitals, per medi de la xarxa, d’internet,  ens obliga a ser molt més curosos en aquest
aspecte, potser més antipàtics si s’han de retornar alguns treballs per a que el propi
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autor hi faci les correccions necessàries. És difícil, fins i tot poc agradable, dir a un autor
que ha fet un treball que en conjunt és bo, per les dades o informació que aporta, o per
les conclusions que en treu, per tant que cal publicar, però que està acostumat a unes
normes personals que li han servit, i que creu suficients, que allò ara s’ha d’adaptar a les
exigències del col·lectiu de les publicacions del seu àmbit.

Si mirem l’endevenidor  més immediat veiem que hem de fer una petjada més forta en
tres punts que ja existeixen.  Un és aquest que s’acaba de remarcar, l’increment de
l’exigència, que ens comporta una millora de la qualitat dels treballs,  tant pel que diem
com per la presentació formal, que també s’ha de tenir en compte. No descartem pas
que més endavant s’hagi de continuar insistint en aquest punt.

El segon és reforçar l’interès pel món occità. Fer conèixer entre nosaltres una mica més
algunes figures de primer nivell de la medicina del món, que han sortit de les terres del
sud de l’estat francès. Molts d’ells s’han incorporat de manera directa al gran pol
d’atracció que és París, mentre altres han quedat treballant en el país, en un marc
assistencial, científic, docent, fins i tot fent escola. Des del marc que pugui oferir la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya obrim la col·laboració als companys occitans, oferint-
los el record dels seus antecessors, i també en l’àmbit de la medicina actual. Això respon
també a una exigència cultural pròpia que també recordem en altres llocs. L’occità, amb
el nom d’aranès, és llengua oficial a la Vall d’Aran i des de l’Estatut de 2006 a tot
Catalunya.  Per tant en el fons, endemés, no fem altra cosa que reconèixer una part de
la nostra pròpia cultura.

El tercer, en bona part el més important, és el de continuar amb la regularitat del treball,
si pot ser incorporant persones més joves, el que no és pas massa fàcil, amb l’interès
molt més tècnic que no pas humanístic, dels conreadors de les ciències de la salut i de
la vida. Però tampoc cal que siguin massa. En tot cas, s’ha escrit i dit, altres vegades, el
relleu de la generació que va començar aquest esforç que ha representat Gimbernat,
ens sembla que està assegurat, tant del punt de vista del suport institucional (la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, el Seminari Pere Mata de la Universitat de Barce-
lona), l’activitat continuada (els Congressos d’Història de la Medicina Catalana, que
continuen el seu ritme regular i estabilitzat, així amb el proper Congrés a sant Feliu de
Guíxols el 2010;  també les reunions regulars de la Societat Catalana d’Història de la
Medicina), com en les persones, que són, al cap i a la fi els motors reals, els qui donen
l’empenta continuada en el nostre treball.
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DOS HOSPITALES MEDIEVALES

BASSEGODA NONELL, Juan

Càtedra Gaudí. Barcelona

RESUM: Notícia sobre dos hospitals construïts al Perelló, en el camí de Tarragona a

Tortosa,  prop del Coll de Balaguer, al segle XIV, per impuls de l’Infant Pere. Foren dos

edificis grans. Un d’ells, l’hospital de la Font del Perelló, ha desaparegut totalment i no

en queden restes. L’altre, el de l’Hospitalet de l’Infant, ha deixat restes i fou més conegut.

Estudi bastant detallat de l’edifici.

Paraules clau: Hospital de la Font del Perelló; Hospital de l’Hospitalet de l’Infant; Hospitals medievals de Catalunya.

RESUMEN: Noticia de dos hospitales construidos en el Perelló, en el camino de Tarragona

a Tortosa, en las inmediacions del Coll de Balaguer, en el siglo XIV, por impulso del

infante don Pedro.  Eran dos edificios grandes. Uno, el Hospital de la Font del Perelló, ha

desaparecido totalmente y no quedan restos. El otro, del Hospitalet de l’Infant, ha deja-

do restos y fue más conocido. Estudio detallado del edificio

Palabras clave: Hospital de la Font del Perelló; Hospital de l’Hospitalet de l’Infant; Hospitales medievales de

Catalunya.

*

En este estudio se trata de reunir el mayor número de datos históricos, técnicos y des-

criptivos acerca del gran edificio gótico levantado por impulso del infante Pedro de

Aragón a partir de 1343 al pie de la sierra del llamado Coll de Balaguer, en la provincia de

Tarragona, Comarca del Baix Camp, actual término municipal de Vandellós, antes de

Tivissa, y diócesis de Tortosa.

Este Coll de Balaguer se halla situado en zona agreste y seca, riscosa y deshabitada

hasta el siglo XII, entre los lugares de Cambrils y Perelló. Comprende unos 500 km.2. que

fueron reconquistados por Ramón Berenguer IV y no hubo carta de repoblación para

Perelló hasta el 10 de diciembre de 1294. Este pueblo antiguamente conocido por

Fullola se rebautizó como la Font del Perelló.
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En 1815 Vegas, en su Diccionario Geográfico (1) describe el Perelló como un pueblo del

Corregimiento de Tortosa, situado en la aspereza de una montaña, a cinco leguas de

aquella ciudad. En lo eminente de esta montaña hay una ermita donde se venera la

imagen de Ntra. Sra. que llaman de la Aurora, desde donde se descubre la gran playa del

Mediterráneo, la desembocadura del Ebro, el canal de Amposta, la nueva población de

San Carlos y la mucha variedad de tierras y plantíos de algarrobos y viñas.

El 24 de septiembre de 1201 el rey Pedro, el Católico, decidido a defender aquella zona

desértica, concedió al caballero Juan de Almenara y al subdiácono Martín Vidal, el privi-

legio de establecer un castillo que fuera casa de los caballeros de una orden militar bajo

el patrocinio de San Jorge de Alfama, nombre con el que se conocía aquel desierto (2).

Esta orden caballeresca se unió a la valenciana de Montesa, que se fundó en la primera

mitad del siglo XIV, a petición del rey Martín I, el Humano, el 13 de octubre de 1399 con

el beneplácito del papa Benedicto XIII, según documento de 23 de enero de 1400.

Juan de Almenara construyó el castillo encima de una roca costera siendo su forma

cuadrada con 20 metros de lado y altos muros, por encima de los cuales descollaba una

torre atalaya de quince metros.

En su interior estaban la iglesia, el refectorio, el capítulo, el dormitorio y todas las depen-

dencias precisas. Subsistió hasta 1650 en que fue bombardeado por mar y destruido

totalmente durante la guerra de Felipe IV, y actualmente solo se conoce su ubicación sin

que haya rastro visible de la fortaleza.

DOS HOSPITALES

Además del castillo de los caballeros de San Jorge, se construyeron en la Edad Media, en

aquella montuosa zona, dos edificios monumentales destinados al hospedaje de viaje-

ros y hospital de enfermos y pobres.

Como quiera que el hospital que se construyó en la Font del Perelló ha desaparecido sin

dejar otro rastro que el nombre de una calle en el pueblo, se creó una cierta confusión, de

tal forma que algunos autores supusieron la existencia de un solo hospital, el de l’Hospitalet,

atribuyéndole todos los datos históricos que en realidad deben separarse cuidadosamen-

te para atribuir unos al hospital de la Font del Perelló y otros a l’Hospitalet de l’Infant.

Víctimas de esta confusión fueron Emilio Morera (3), Bru i Borrás (4), Martínez Ferrando

(5), Martinell (6), Pastor (7), Iglesies (8), los diccionarios de Salvat (9), Alberti (10) y

Recasens (11).
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Dos hospitales medievales

En cambio Valls i Taberner (12) demostró, en 1927, con toda claridad la existencia de dos

hospitales, llamando la atención acerca del error de Morera.

Fort i Cogul, en su texto de 1970, establece claramente la existencia de ambos hospita-

les. Este autor es quien con mayor extensión ha tocado el tema y sus derivaciones ya

que, además de los tres valiosos textos citados en la nota (2) escribió una biografía de la

reina Blanca de Anjou, segunda esposa de Jaime II de Aragón (13).

El hospital de la Font del Perelló fue fundado por disposición testamentaria de Blanca de

Anjou. El testamento, firmado en Valencia el 18 de agosto de 1308 contiene un legado

de 2.500 libras para tal fin.

El documento, conservado en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, dice:

«Item dimittimus et legamus dua milia et quingentas libras monete Barchinone

predicte ad construendam et edificandum hospitale in populacione Fontis

de Paraylon, et emepdis redditibus ad sustentacionem pauperum

declinancium et hospitancium in hospitali predicto, et sustentacionem

eiusdem hospitalis arbitrium manumissorum nostrum predictum». (14)

La reina falleció en Barcelona el 14 de octubre de 1310 y su esposo dispuso que fuese

el monasterio de Santes Creus quien tuviese a su cargo el hospital que entonces se

construía, dictando para ello ciertas normas desde Poblet, el 18 de junio de 1311.

En 1314 estaba aún construyéndose, según se deduce de una carta del rey a Guillermo

de Anglesola de fecha 14 de febrero de aquel año, en la que advierte de no causar daños

en las obras del hospital durante la campaña contra Guillermo de Entenza (15).

El 15 de abril de 1314 el rey, desde Valencia, asignó ochocientos sueldos anuales de

renta al hospital fundado por su esposa.

Cuando terminaron las obras, el hospital no fue administrado por los cistercienses de

Santes Creus sino que tal cometido se encargó a los frailes caballeros de San Giacomo

d’Altopascio, de Toscana.

El 5 de mayo de 1316 el rey, desde Tarragona, entregó el hospital de la Font del Perelló

a Fray Martino di Lucca. Esta orden continuó ejerciendo sus funciones hasta fines del

siglo XIV. Pasó a un administrador seglar a partir de entonces hasta que la reina gober-

nadora María de Castilla, esposa del Magnánimo, ordenó pasar la administración del

hospital a los frailes de Santes Creus, el 8 de enero de 1443.
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Esta situación se prolongó, probablemente, hasta la exclaustración de 1835, aunque la

total destrucción del edificio hace pensar que ya bastante antes estaba fuera de servicio

y abandonado.

EL HOSPITAL DE L’ HOSPITALET DE L’ INFANT

Sentado que cerca del Coll de Balaguer hubo dos hospitales y que uno de ellos desapa-

reció sin dejar rastro, es necesario ocuparse del segundo que, si bien no ha desapareci-

do, poco le faltó para ello.

El hospital, que dio nombre luego al pueblo de l’Hospitalet de l’Infant, fue creación de un

interesante personaje de la casa real aragonesa, el Infante don Pedro de Aragón, hijo de

Jaime II y Blanca de Anjou.

Fue el octavo hijo del matrimonio, precedido de Jaime (1296), Marta (1297), Alfonso

(1299), Constanza (1300), Juan (1301) y las gemelas Raquel y Blanca (1302). Después

de Pedro, nacido en Barcelona en 1305, siguieron Ramón Berenguer (1308) y Violante

(1310) (16).

En 1322 su padre le nombró conde de Ribagorza, Pego, Crevillente y de otras tierras en

Valencia y, en 1325, conde de Ampurias.

Fue muy culto, leído y prudente. De él dijo Muntaner (17): «molt graciós e savi senyor, e

molt soptil, dels pus soptils del món».

Le fueron encomendadas delicadas misiones por su padre, tales una embajada ante el

Papa en 1325, la búsqueda y captura de su hermano primogénito Jaime, que había

abandonado el claustro y llevaba una vida licenciosa en Valencia, la asistencia con su

padre y su madrastra Elisenda de Moncada, a la inauguración del monasterio de Pedralbes

el 3 de mayo de 1327 y al traslado de los restos de Santa Eulalia a la cripta de la catedral

de Barcelona, el 10 de julio de 1339.

Se casó en 1331 con Blanca de Foix y enviudó en 1358.

En 1341 cambió con su hermano Ramón Berenguer el condado de Ampurias por el de

Prades y la baronía de Entenza, pues sintió escrúpulos de conciencia ya que el Papa

consideraba que el condado de Ampurias pertenecía legalmente a los caballeros de San

Juan de Jerusalén.
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Asistió en muchas y variadas ocasiones a su sobrino el rey Ceremonioso, participando en

la invasión de Mallorca en 1343 y, al año siguiente, en la campaña del Rosellón, contra

Jaime de Mallorca.

En 1356, y en ausencia del rey, ejerció de gobernador general del reino.

Una vez fallecida su esposa, ingresó en el convento de Fra Menors de Barcelona, toman-

do hábito de San Francisco.

A pesar de ello, en 1363, hubo de dejar el convento para ayudar al infante Juan en la

guerra contra Castilla.

Murió en Pisa el 4 de noviembre de 1381, al regreso de un viaje a Roma.

Dejó escrito un interesante tratado titulado «De Regimene Principum» (Véase nota 12).

Por ser conde de Prades tenía bajo su jurisdicción el Coll de Balaguer y, el pueblo de

Perelló, donde su madre fundó el hospital de viajeros.

Decidió establecer otro en la parte más cercana a Tarragona, junto a la playa, para

completar la obra de su madre y, seguramente, para descargar su conciencia del senti-

miento de culpabilidad que sentía por haber sido durante un tiempo conde de Ampurias,

contra el parecer del Papa. Debe tenerse en cuenta que aún cuando cedió el condado

ampuritano, no fue precisamente a los caballeros de San Juan sino a su hermano y,

además, a cambio del señorío de Prades y Entenza, lo cual no podía tranquilizar su

conciencia en modo alguno.

Se dirigió al pontífice Clemente VI pidiéndole permiso para invertir en la obra de un

nuevo hospital unas cantidades que debían ser distribuidas por dos frailes dominicos en

sufragio de las almas de los condes de Ampurias.

El Papa accedió a ello el 13 de junio de 1343, delegando en el arzobispo de Tarragona y

en el obispo de Valencia para que autorizaran el gasto en beneficio de la obra del

hospital.

El infante Pedro firmó el 13 de noviembre de 1343 un documento en Montblanc, nom-

brando procurador a Benavent de Benviüs para que recibiese del obispo de Valencia el

permiso papal. Después de otros trámites con intervención del metropolitano de

Tarragona, el 8 de noviembre de 1344 el Infante don Pedro otorgó el documento

fundacional.
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«Incipit forma instrummenti confirmacionis, dotationis, donacionis, oblacionis et

concessionis per inclitum dominum infantem Petrum, comitem Rippacurcie et muntaneum

de Prades, hospitalis Collis de Balagario».

Documentación que forma parte de un proceso conservado en el archivo capitular de

Tortosa, del que hay una copia en el archivo Jardí, de Tivissa y la transcripción completa

por F. Valls i Taberner en «Estudis Franciscans» (Véase nota 12.3).

Figura entre los papeles la carta de autorización del Papa:

«construere et dotare... in loco vocato Coyll de Balaguer, Dertuensis

diocesis».

Clemente IV dice: «statuimus, disponimus ac ordinamus quod in planicie que apud collum

nostrum de Balagario, que planicies est de termino nostro de Tivisa... construatur et

hedificatur ac fiat quoddam hospitale ad servicium pauperum Jhesu Christe... unam

capellam idoneam... altare beatorum Petri et Pauli... cum suo ciminterio idoneo».

Para que el hospital pudiera mantenerse le cedió todas las tierras y aguas comprendidas

entre el torrente de Vall de l’Os, el mar, el Coll de Balaguer y el río Ullastres (Riuduyllastre).

El Infante, en su generosidad, llegó a dejar en testamento al hospital su propia cama,

que viene descrita con un pintoresco latín macarrónico en los documentos: «lectum

nostrum quem nos ad usum nostrum habere contigerit... cum omnibus scilicet eiusdem

matalassus, vanetis, traverseriis, linteaminibus, vanovis, cohopertoriis, exalonis et sobrelits

et auricularibus et tapetis etiam ac barratis ipsumque lectum» (19).

Por otros documentos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón se conoce el

régimen administrativo de uso en el hospital. (20)

El hospital estaba destinado especialmente a socorrer a los pobres y clérigos que circu-

lasen por el Coll de Balaguer, pasando de Tarragona a Tortosa.

El hospital del Coll de Balaguer no estuvo bajo administración de ninguna orden religio-

sa, sino a cargo de dos presbíteros nombrados por el Infante o sus sucesores y refrenda-

dos por el obispo de Tortosa. Tenían que residir siempre en el hospital y decir diariamen-

te una misa, además de atender y cuidar a quienes se acogieran a la caridad del hospi-

tal.

Había un dormitorio para 25 hombres y otro para 15 mujeres y de noche había luz

ardiendo constantemente en cada uno de ellos.
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Además del alojamiento y cama, los huéspedes, si eran pobres de solemnidad, recibían

pan y vino, pero si se trataba de frailes mendicantes o de clérigos pobres se les daba pan

y queso o huevos y pescado, además del correspondiente cuartillo de vino, pudiendo

pernoctar en dormitorio aparte.

Era condición fija para todos permanecer tan solo una noche aunque, en caso de enfer-

medad, podían quedarse hasta el total restablecimiento.

Esto es muy importante, ya que confiere el carácter de verdadero hospital a la fundación

de don Pedro de Aragón, que, en sentido lato, era solamente un albergue o posada del

camino y, como más adelante se verá, una fortaleza militar.

Cuando los enfermos sanaban se les entregaba un pan de dos libras por cada día de

viaje y además cinco dineros de Barcelona.

Si alguno moría en el hospital era enterrado en el cementerio propio de la casa y se decía

una misa por la salvación de su alma, todo por cuenta del hospital.

Este cementerio, que ya viene exigido en el documento fundacional, siguió utilizándose

hasta 1820, cuando se estableció el de la parroquia de Masriudoms. Parece ser que

estaba en lo que fue patio de la casa rectoral, hasta la demolición de la misma en 1968.

Se estableció que, una vez al año, se distribuían entre los pobres cien túnicas de esta-

meña y se reservaban ciertas cantidades para el rescate de cautivos cristianos en poder

de los piratas, teniendo preferencia los que fueran del condado de Ampurias.

El edificio del hospital debía estar concluido ya en 1436, pues en tal año Bernardo Oliver,

agustino valenciano que fue obispo de Huesca (1337) y de Barcelona (1345), fue desig-

nado ordinario de la diócesis de Tortosa por el Papa Clemente VI y al llegar a Hospitalet

de l’Infant, primer lugar de la diócesis tortosina, prestó el juramento de su cargo, lógica-

mente en el nuevo hospital, único edificio en aquella zona. (21).

EL EDIFICIO

Para albergar esta importante fundación se construyó un gran edificio de planta cua-

drada de 280 palmos de lado (54,43 m.), con murallas de 60 palmos de altura (11,70

m.) y seis torres, una en cada esquina y otras dos en mitad de los paramentos meridio-

nal y septentrional.
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De las torres angulares nada queda, aunque por antiguas fotografías se puede ver que

en el ángulo N.E. existían el arranque de una torre que no sobresalía del plomo del muro

y cuya altura es indeterminada.

Toda la construcción era de mampostería de guijarros y piedra del lugar, recibida con un

mortero muy pobre de cal mezclada con tierra y dispuesta en la obra mediante hiladas

sucesivas por medio de encofrados o tapiales, que aún son perceptibles en la fachada

Oeste.

Tan solo eran de piedra de labra las esquinas de las torres y las dovelas de los arcos de

las naves.

Las torres de las fachadas Norte y Sur sobresalían de la vertical del muro 18 palmos (3,50

m.) y su anchura era de 27 palmos (5,25 m.), en tanto que su altura era de 95 palmos

(18,47 m.), es decir que excedía 35 palmos (6,80 m.) de la altura de la muralla.

En planta se componía de un gran patio central de 200 palmos en cuadro (38,88 x 38,88

m.) y de cuatro naves adosadas a la muralla con una anchura de 40 palmos (7,80 m.).

Estas naves eran de una sola planta y se cubrían mediante arcos diafragmáticos ojivales

de cantería con enjutas de mampostería, que permitían el apoyo de las viguetas de un

techo horizontal con vigas de madera sobre ménsulas, según el típico sistema catalán

del siglo XIV, a base de arcos y vigas, sin bóvedas. Algunas de estas arquerías se han

conservado en la parte Oeste del edificio, así como las estrechas ventanas de simple

derrame y arco de medio punto que se abrían al patio del hospital, en cuyo centro había

un pozo que fue cegado en 1969.

Sabiendo que existían dos dormitorios comunes, uno para hombres y otro para mujeres,

cabe suponer que cada uno de ellos ocupaba un ala distinta y que las dos restantes

debían albergar, los dormitorios especiales para clérigos y huéspedes distinguidos y la

cuarta, que era la de levante, la capilla y la casa de los administradores, que luego fue

rectoría.

Al ser el forjado de las viguetas en posición horizontal, se supone que la cubierta era de

azotea a la catalana lo que permitía libertad de movimientos para recorrer toda la mura-

lla, que era más alta que la terraza, formando un a modo de antepecho defensivo.

Estas medidas proceden de las descripciones antiguas, pero un trabajo de medición

más exacto permitió determinar hasta que punto eran exactas.
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Igualmente unas prospecciones en los restos del edificio y una observación de las foto-

grafías antiguas, permitió establecer con mayor precisión el conjunto de datos técnicos

necesarios para el conocimiento de tan vetusto como noble edificio.

La única torre conservada del edificio es la de la fachada norte, su opuesta, la de la

fachada meridional, se cayó por si sola después de sufrir los efectos de un fuerte venta-

rrón el 20 de julio de 1919.

Por lo que se refiere a los huecos de esta sólida construcción, en la fachada norte y en

su parte alta, aparecen siete orificios en forma de ventana ojival que fueron tapiados

desde antiguo. Parecen formar parte de una logia que quizás se pensó que podía reco-

rrer las cuatro fachadas, pero que luego se abandonó la idea y se tapiaron los huecos.

Se sabe, por las descripciones antiguas, que la única puerta era la situada al pie de la

torre meridional, encima de la cual había una lápida en latín y caracteres góticos que

daba razón de la creación del hospital.

Existe aún otra puerta, en la fachada de levante que, con ser antigua, no parece original

y que constituye actualmente el paso del exterior al patio en cuyo centro estaba el brocal

del pozo, cegado en 1969.

La torre septentrional conserva aún las almenas en la parte superior lo cual, junto con la

carencia de huecos en los muros y la buena defensa de la puerta meridional al pie de la

torre, que seguramente debió tener su correspondiente matacán, demuestra que el

hospital del Infante fue, además de asilo de caminantes, un castillo fortaleza.

Don Pedro de Aragón intentó, con la fundación del hospital, un objetivo múltiple. De una

parte quiso descargar su conciencia del peso de lo que consideraba una ofensa al Papa al

haber ostentado el condado de Ampurias, durante un cierto tiempo, contra la manifiesta

opinión del pontífice, que reclamaba aquel señorío para los caballeros de San Juan.

En segundo lugar quiso imitar el ejemplo recibido de su madre la reina Blanca, creadora

del hospital de la Font del Perelló, completando de esta manera la asistencia a los

viajeros por el Coll de Balaguer, con la posibilidad de un lugar donde acogerse a la

entrada y otro a la salida del puerto y del difícil collado.

Sin embargo el hospital del Infante no está exactamente al pie del camino, sino en un

llano rocoso junto a la playa, lo que obligaba a los viajeros a un desplazamiento para

acogerse al hospital.
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Esto obedeció a dos razones. La primera, como ha explicado Fort (22), porque el Infante

intentó que el hospital fuera el foco de la repoblación de aquel desértico territorio.

Precisamente en 1351, siete años después de fundado el hospital, se dirigió a Clemente

VI, exponiéndole que el edificio era un establecimiento muy adecuado para su función

pero que, al estar tan alejado de todo centro habitado y de las iglesias de Tivissa y

Vandellós, sería muy conveniente crear una nueva población cerca del hospital, que

podría desarrollarse merced al cultivo de los yermos de por allí y también de la pesca,

dada la proximidad del mar. En esto llevaba razón, pues l’Hospitalet es aún hoy lugar de

pescadores y en 1614 el duque de Cardona y de Segorbe arrendó una almadraba exis-

tente allí para la pesca del atún (23). Actualmente es el turismo la empresa más impor-

tante en el pueblo junto a un puerto deportivo.

Por tales razones pidió al Papa que elevase a la categoría de parroquia la capilla del

hospital y que incitara a los párrocos de Tivissa y Vandellós a renunciar a los derechos

que tuvieran sobre aquella iglesia.

El 22 de noviembre de 1351 el Papa accedió al propósito del Infante, autorizando al

obispo de Tortosa a proceder en conciencia.

Aún cuando el intento fracasó de momento, a la larga se desarrolló un pueblo en torno

del hospital y su capilla acabó siendo parroquia.

Aún hubo otro motivo para escoger el lugar del hospital y este fue el de situar un

castillo-fortaleza junto al mar, para evitar las incursiones de los piratas, cumpliendo una

misión parecida a la del castillo de San Jorge de Alfama. De este modo el hospital

completaba la misión humanitaria y caritativa de Blanca de Anjou, fundadora del alber-

gue de Perelló y la defensiva de Pedro el Católico, con el castillo de la Orden de Alfama.

Son varios los autores que se refieren al hospital llamándole castillo. Tal es el caso de

Vegas (24) que define l’Hospitalet como una venta junto al castillo antiguo, cerca del

valle que llaman del Coll de Balaguer. Laborde en su «Viaje» (25) dice: «las torres del

castillo de Cambrils están muy bien conservadas, aunque menos que otro castillo, más

o menos parecido, al cual llegamos un poco más tarde. Es el de l’Hospitalet, situado

igualmente cerca del mar. Es grande, extenso y rodeado de altas murallas y flanqueado

por torres. Un infante de la casa real de Aragón fundó un hospital destinado a recibir a

los caminantes y a socorrerlos. Las rentas que dedicó a esta fundación aún subsisten,

pero su destino ha cambiado, una parte del edificio sirve de hostal, otra está ocupada

por una fábrica de vidrio y el resto por un cura que percibe la renta».
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Este carácter de fortaleza no fue simplemente teórico sino que en diversas ocasiones se

produjeron allí hechos de armas.

En la guerra de Juan II, en la segunda mitad del siglo XV, sufrió desperfectos que fueron

luego restaurados de modo sumario.

En 1527 fue de nuevo restaurado y amueblado por orden del duque de Cardona. Convie-

ne hacer constar en este punto que el señorío de las montañas de Prades pasó, en 1456,

a la casa de Cardona, por matrimonio de doña Juana Jiménez de Aragón, condesa de

Prades y señora de Entenza, con Juan Ramón Folch II, tercer conde de Cardona (26).

Los dominios de los Cardona pasaron en 1680 al duque de Medinaceli, por compromiso

entre don Pedro Antonio de Cardona (27) y el duque de Medinaceli, que continúa pose-

yendo el señoreó del condado de Prades y, por tanto, de l’Hospitalet del Infant.

En 1640, cuando la guerra de Felipe IV, las tropas del marqués de los Vélez llegaron al

Hospitalet y obligaron a rendirse a la guarnición de 60 defensores, siguiendo luego hacia

Cambrils, donde tuvo lugar el famoso sitio, descrito por Sanabre e Iglesias (28).

En 1652 varias naves corsarias fondeadas frente a Hospitalet, ocuparon el hospital y

desde allí atacaron el Perelló donde causaron daños y tomaron rehenes que fueron

rescatados con dinero del Cabildo catedral de Tortosa (29).

Los franceses de Napoleón dañaron el Hospitalet en diversas ocasiones y casi lo destru-

yeron del todo en su retirada.

Nuevamente entró en combate el edificio durante las guerras carlistas, por lo que llegó

a finales del siglo XIX en estado lamentable.

La población en su entorno fue creciendo lentamente. En 1515 había allí una sola

familia y hasta 1784 no se estableció en la capilla del hospital una vicaría perpetua, lo

que demuestra la lentitud del proceso de crecimiento, ya que en tal fecha solo había seis

familias en el lugar.

En 1802 pasó por allí Lady Holland (30) y relata en su diario que, el 20 de diciembre

llegaron a l’Hospitalet, una miserable venta formada dentro de los arruinados muros de

una vieja fortaleza. Para huir del humo, que salía en abundancia de la cocina que tenía

una sola chimenea, salieron a pasear hacia la playa, a unas 300 yardas del edificio, pero

la noche era tenebrosa y el mar estaba agitado. Intentaron comprar pescado, pero sin

éxito y en la desgraciada venta vieron que había más viajeros que camas y comprobaron
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como un mercader rico pagó una fuerte suma para tener una de ellas. Lady Holland

ocupó uno de los departamentos reservados a huéspedes distinguidos, pero antes de

acostarse dice que todos se sentaron alrededor de la chimenea, componiendo una

estampa grotesca digna de ser dibujada.

En 1806 se trabajaba en la carretera de Castellón a Tarragona, de la que hizo grandes

elogios Laborde, con intento de evitar el paso por el Coll de Balaguer. En 1818 se separó

Vandellós del municipio de Tivissa. Por entonces había catorce familias en l’Hospitalet,

que era pedanía de Vandellós, igual que al presente.

En 1820 la vicaría perpetua establecida en la capilla del hospital pasó a depender de la

parroquia de Masriudoms. En 1835 había 25 familias y 22 en 1850 con un total de 106

habitantes.

Finalmente en 1851 se estableció la parroquia en la capilla hospitalaria, bajo la advocación

de San Pedro y San Pablo. Al párroco le correspondieron las rentas del hospital, mien-

tras que la administración la siguió ejerciendo el duque de Medinaceli.

En 1865 se levantó la estación del ferrocarril y en 1886 se hizo la carretera que une

l’Hospitalet con Móra la Nova. Los sucesivos censos muestran el crecimiento de la

población, así 434 habitantes en 1900, 468 en 1930 y 375 en 1950. Luego el turismo ha

hecho crecer rápidamente el pueblo que también se ha beneficiado del vecino paso de

la autopista y de la riqueza generada por la central nuclear de Vandellós, alcanzando

actualmente los 4.500 habitantes, en invierno y más de 13.000 en verano.

La parroquia se instaló en la pequeña capilla del hospital en el ángulo N. E. y tenia solo

8,40 x 4,30 metros, sin entrada directa desde la calle.

En 1924 siendo párroco don Francisco Abarcat, fue ampliada a costa de las dependencias de

la nave de levante, quedando la antigua capilla como presbiterio de la nueva iglesia. El acceso

se hizo por una puerta abierta en la muralla. Era de ladrillo visto y estilo seudogótico. En 1968

se levantó una nueva iglesia, dedicada a San Pedro y San Pablo, alejada del hospital y la

antigua fue vendida, demolida y en su lugar, para pena del antiguo edificio medieval, se

levantó un cine y un mercado. Actualmente alberga la sala de exposiciones “Infant Pere”.

Por otra parte en el patio se hicieron numerosas reformas y particiones en el siglo XIX,

por lo que se hizo irreconocible su original disposición.

La caída de la torre de mediodía supuso la desaparición de la lápida gótica. La ruina fue

causada, como queda dicho, por un ventarrón, en julio de 1919.
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Su texto fue transcrito en 1903 por el párroco de Darnós don Juan B. Bofill (31) y publi-

cado en el Boletín de la Academia de la Historia. Decía así; traducido del latín: «El año

del Señor de 1343, a los ocho días de noviembre, el ínclito señor Infante don Pedro, hijo

del ilustrísimo señor rey de Aragón don Jaime, de buena memoria, conde de Ribagorza y

de las montañas de Prades, por las almas de los nobles condes de Ampurias, difunto, del

dinero de la manumisión de los condes predichos, conforme a lo ordenado por el santí-

simo padre y señor en Cristo, el señor Clemente Papa sexto de este nombre, fundó, dotó

e hizo construir este hospital para honra y alabanza de Dios y la bienaventurada María,

bajo la invocación de los bienaventurados Pedro y Pablo».

La desaparición de la iglesia del hospital no debió haberse autorizado ya que el edificio,

como más arriba se ha argumentado, es castillo además de hospital y por tanto se halla

incluido en el Decreto de 22 de abril de 1949 para la protección de los castillos españo-

les y, de modo más amplio, en la Ley de Defensa del Patrimonio Artístico de 13 de marzo

de 1933 y la Ley del Patrimonio de la Generalidad de Catalunya..

En el curso académico 1978-79 dos grupos de alumnos de la asignatura de Historia de la

Arquitectura y del Urbanismo, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barce-

lona, bajo la dirección del catedrático autor de este estudio, realizaron sendos trabajos

de investigación sobre l’Hospitalet, con el laudable intento de iniciar el proceso de

rehabilitación del degradado monumento (32).

Concretamente, se pretendía que, además de la ya existente protección teórica sobre el

castillo-hospital, se proceda a la redacción de la memoria, planos y fotografías necesa-

rios para la preparación del expediente de declaración de monumento histórico artístico

en favor del edificio.

Existían entonces posibilidades de rescatar lo que fueron  sólo ruinas que, sin embargo

conservan la fuerza de la sobria arquitectura gótica catalana del siglo XIV.

Las restauraciones recientes han conseguido revitalizar el edificio como centro neurálgi-

co del muy turístico municipio de Vandellós-L’Hospitalet de l’Infant, que incluye igual-

mente los lugares da La Almadrava, Masriudoms y Masboquera.
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IMPORTÀNCIA DE L’ESTERILITAT REIAL EN L’EVOLUCIÓ

DE LA CORONA D’ARAGÓ

SALAMERO REYMUNDO, Francisco

RESUM: Es valora la importància que ha tingut, per a la Successió a la Corona d’Aragó,
els casos d’infertilitat matrimonial i de mortalitat infanttil, que han estat causa de canvis
d’hereus i fins i tot de dinasties. Es detallen més els casos d’Alfons I, de Martí l’Humà i
de Ferran el Catòlic.

Paraules clau: Esterilitat matrimonial. Corona d’Aragó. Mortalitat infantil.

RESUMEN: Se valora la importancia que ha tenido, para Sucesión en la Corona de
Aragón, los casos de infertilidad matrimonial y de mortalidad infantil, que ha sido causa
de cambios en la línea hereditaria a incluso de dinastías. Se detallan más los casos de
Alfonso I, Martín el Humano u Fernando el Católico.

Palabras clave: Esterilidad matrimonial. Corona de Aragón. Mortalidad infantil.

*

INTRODUCCIÓ

Les conseqüències polítiques de problemes mèdics, morts prematures, incapacitat
física per governar, manca de descendència en el cas de monarquies, mortalitat infantil
dels hereus, etc., són molt interessants i és el tema que he triat, si be per la seva
naturalesa no es brinda a una utilització de medis visuals, diapositives, ordinador, etc.
I potser que si algú no està interessat en la història sigui una mica dens, encara que
penso que si esteu aquí es perquè la història us interessa.
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De 19 reis de la Corona d’Aragó trobem incidències d’esterilitat i també de mortalitat
infantil en nou, és a dir que l’evolució del país va anar cap a direccions no esperades en
gairebé el 50% dels casos.

Proposo parlar breument de l’esterilitat en la història, fer un petit recordatori de les
causes de l’esterilitat, recordar el  reis de la Corona d’Aragó, i esmentar els problemes
d’esterilitat i la seva importància en l’evolució de la Corona.

IMPORTÀNCIA DE L’ESTERILITAT EN LA HISTÒRIA

En relació a l’esterilitat, és important recordar el pensament de Comenge quan digué:
“La clínica porta del braç a la política, la manca de descendència, el naixement d’un
príncep, un avortament o una infertilitat, són motius suficients per alterar l’inestable
equilibri d’un país, i per altra part tal com accepta Fernández Ruiz en el seu llibre sobre
esterilitat a la història, té raó Rattnay Taylor quan diu que “ una història que no tingui en
conte els problemes sexuals, no solament serà falsa, sinó a més a més, serà inintel·ligible.
Aquests dos pensaments porten a la conclusió de Marañón de que no hi ha petita
història sinó història única.

Però hem de recordar que la descendència és important per tothom, arreu del món i en
tots els temps.

A l’època primitiva no es lligava la concepció amb el coit i es tractava l’esterilitat, vinculant
la  maternitat amb objectes o elements com arbres, animals, estàtues, aigua, foc, però la
mateixa abundància de ritus indica la preocupació sobre aquest tema i així veiem que els
indis feien fecundar a les dones pagant un cànon als sacerdots deïficats, és a dir els
maharajás, i quan no eren els sacerdots eren els llocs els que fecundaven a les dones
com “els llits del somni a dins dels temples”, “la pedra de la muntanya a Portugal”, “el llit

a l’ermita de Sant Guillem” a Finisterre o fins i tot utilitzant reproduccions de penis en
fusta o metall a la entrada dels temples amb els que les dones es fregavenn el ventre
demanant la fertilitat als seus déus.

Quan s’utilitzaven aquests símbols ja es coneixia l’acció fecundant de l’home. Els signes
u objectes per demanar o atreure la fertilitat han superat fins i tot la fertilitat de la dona
i han passat a cercar la fertilitat dels camps o l’abundància  en una família i en aquest
aspecte, permeteu que indiqui que jo he estudiat els picadors  a les portes de les cases
i tibadors als calaixos del pa, a la baixa Ribagorça que tinc publicat amb el títol de “Las

albades faliformes en Ribagorza” i que representen els genitals masculins (penis i
testicles) que s’han de tocar cada cop que s’obre la porta  o s’estira el calaix del pa,
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calaix que a pagès és patrimoni de l’amo o la mestressa de la casa, perquè el pa té un
simbolisme especial, recordem que a molts indrets se li fa una creu abanç de encetar-lo
i és el pater familiae qui el reparteix.

Els antics jueus creien que l’esterilitat era un càstig de Déu i que l’home té l’obligació de
tenir fills, pensament que es deu a la necessitat demogràfica d’augmentar la població.

En el fons, aquest desig d’augmentar la població és el que dóna lloc a la poligàmia,
perquè en pobles guerrers morien molts nois joves i no podien quedar ventres desocupats
i d’aquí la necessitat de que parissin totes les dones en edat de concebre.

En altres pobles es creia que l’esterilitat era deguda a la maledicció d’algun avantpassat,
a bruixes, o déus, que era fins i tot una vergonya i per això els àrabs antigament
aconsellaven a la dona estèril que “si el dimoni de la esterilitat s’ha ficat a la vostra
matriu, escolliu una esclava jove i bonica que us substitueixi i quan sigui mare, adopteu
la criatura com si fos vostra i cuideu-la com si hagués sortit de la vostra matriu”.

Més a prop de la nostra època es comença a utilitzar herbes, sucs, perfums, banys,
afrodisíacs per estimular la freqüència del coit, la circumcisió per estimular el creixement
del penis, y evitar les infeccions, ruda, orenga etc.

Al començar l’edat moderna, segle XVI, els estudis anatòmics progressen, es coneix
millor la matriu femenina i es comencen a practicar dilatacions del coll uterí, surten
alguns llibres destinats primerament a llevadores, es relaciona l’esterilitat amb problemes
menstruals, i sense acceptar-se l’esterilitat masculina es parla ja d’esterilitat per
incompatibilitat.

L’any 1549, el metge de Carles I, Lobera de Ávila, escriu un “Tratado de la Esterilidad  de
los hombres y de las mujeres”, llibre considerat magnífic per alguns autors, en el que ja
s’apunta que aquest trastorn pot ser causa de divorci i segons  descriu molt bé la
insuficiència ovàrica i l’hipotiroïdisme, però aconsella encara mesures totalment
antiquades per l’època.

El any 1579 el catedràtic vallisoletà Mercado publicà un llibre que tingué molt d’èxit,
titulat “De mullierum affectionibus”, en el que parla bastant d’esterilitat per disparitat
temperamental, anatomia de l’aparell genital, qualitat del semen, edat del matrimoni,
obesitat com causa d’esterilitat, excessiva freqüència del coit, i ara, sí, comença a parlar
d’esterilitat masculina.
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Ambrosi Paré, conegut anatomista el 1573 publica a França “El llibre de la generació”,
bastant d’acord amb Lobera i poc a poc els estudis d’anatomia porten a estudiar més
l’esterilitat i altres malalties de la dona, destacant Mauriceau (segle XVII), Sims, Kristeller
(1871), es coneix cada cop mes la funció del òvul, del transport tubàric, fins arribar al
segle XX amb els estudis sobre el moc cervical, la citologia, les hormones, l’espermiograma,
i al dia d’avui amb la fertilització in vitro, la inseminació, la provocació de  l’ovulaciò, les
ecografies etc. tot el que indica que la descendència i el tractament de l’esterilitat és
una preocupació que segueix vigent avui dia, sobretot en les monarquies, com l’espanyola
i la discussió sobre la successió femenina, com passa ja a Suècia o Noruega, encara que
hi hagi fills mascles, si el primogènit és noia.

Per això no és d’estranyar que a la Corona d’Aragó els problemes genètics tinguessin
molta importància.

IMPORTÀNCIA DE L’ESTERILITAT REIAL EN  L’EVOLUCIÓ DE LA CORONA D´ARAGÓ

Us invito a recordar la importància que tingué la manca de descendència d’alguns reis
de la Corona d Aragó, sigui per esterilitat o per mortalitat infantil, en l’esdevenir dels
països que conformaven aquella corona. En el títol tan sols hi figura l’esterilitat perquè
fou el trastorn més important dels dos esmentats i per utilitzar un títol més curt. Penso
que és un tema molt adient per aquesta Societat on parlarem de medicina i d’història
sense la profunditat amb que ho fariem d’esterilitat a la Societat Catalana d’Obstetrícia
i Ginecologia.

Abans de començar permeteu-me que expliqui alguns termes: entenem com Aragó el
regne format per Aragó, Sobrarbe i Ribagorça, governat per la dinastia dels descendents
de Sancho Garcés III de Navarra, es a dir Ramir I, Sancho Ramírez i els seus fills Pere,
Alfons i Ramir, i per Corona d’Aragó, aquest regne més Catalunya, València, Mallorca,
Nàpols, Sicília, Còrsega, Sardenya i els ducats grecs d’Atenes i Neopàtria, si bé els
quatre últims formaren part de la Corona d’Aragó poc temps i mai completament.

La Corona d’Aragó començà amb el matrimoni de la pubilla d’Aragó, Petronila o Peronella
amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV i acabà, pràcticament amb el matrimoni
de Ferran II de Catalunya - Aragó amb Isabel de Castella; tingué una durada d’uns  quatre
cents anys. Des del punt de vista dinàstic, els reis aragonesos de la dinastia navarresa
(1), foren succeïts pels del casal de Barcelona (2), i aquests pels Trastámara (3) al morir
Martí l’Humà, tal com veiem al quadre següent, que explicaré molt resumidament per a
de situar-nos.
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CRONOLOGIA DELS REIS D’ARAGÓ

(anys de regnat i matrimonis)

Sancho III el Mayor (1004 a 1035) Mayor
1 Sancho Ramírez (1063-1064) Isabel, Felicia, ¿Felipa?

Pere I (1094-1104) Inés i Berta
Alfons I (1104-1134) Urraca de Castella
Ramir II (1134-1137) Inés de Poitiers
Petronila Ramon Berenguer IV (1137-1162)

2 Alfons II (1162-1196) Sancha de Castella
Pere II (1196-1213) Maria de Montpeller
Jaume I (1213-1276) Leonor, Violant, Teresa Gil
Pere III (1276-1285) Constança de Staufen
Alfons III (1285-1291)
Jaume II (1291-1327) Blanca, María, Elisenda
Alfons IV (1327-1336) Teresa d’Entença, Leonor
Pere IV (1336-1387) María, Leonor, Leonor, Sibil·la
Joan I (1387-1396) Marta, Violant
Martí I (1396-1410) María de Luna, Margarida

3 Ferran I (1412-1416) María de Alburquerque
Alfons V (1416-1458) María de Castella
Joan II (1458-1479) Blanca de Navarra, Joana
Ferran II (1479-1516) Isabel, Germana

Veiem en primer lloc la figura destacadíssima de Sancho III de Pamplona, conegut per “El
Mayor”, que emparentant amb uns i altres, amb petites guerres i reclamant territoris com
la Ribagorça, comtat del que descendia la seva dona, es trobà al final dels seus dies,
com “Hispaniarum rex”, doncs, excepte els comtats catalans, en els que tenia molta
influència, dominava Castella, Lleó, Navarra, Aragó, Sobrarb i Ribagorça, és a dir tota la
España no sotmesa als àrabs.

Aquest rei tenia inquietuds intel·lectuals i mantingué una interessant correspondència
amb l’abat Oliba en què es pot veure les alertes i direccions que li donava el savi abat
català, com per exemple sobre els matrimonis entre parents que es consideraven
incestuosos fins el cinquè grau de parentiu, sobre la beguda o sobre la màgia i la bruixeria.
Tenia, en canvi, un concepte patrimonial dels països que dominava i per això al morir va
repartir les terres entre els fills, deixant Aragó a Ramir, i mort Gonçal, Sobrarb i Ribagorça
que és el què ens interessa.
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Això passava el 1035, i fins el 1137 no es produí cap canvi dinàstic per raons mèdiques
i fou quan Aragó i  el comtat de Barcelona, mitjançant el matrimoni de la pubilla Petronila
i el comte Ramon Berenguer IV, es convertiren en una organització única coneguda com
Corona d’Aragó, encara que els dos països van conservar els seus furs i les seves lleis.

Un altre cop fort i un nou canvi de dinastia es produí al morir Martí l’Humà sense un hereu
clar, entrant a regnar els Trastámara el 1412, i finalment la Corona d’Aragó, va ser més o
menys convertida en una part secundària de l’España dels Austries. Això passà al 1516
al morir Ferran II, més conegut com Ferran el Catòlico.

Fugiré d’especulacions sobre què hagués passat si el rei Martí hagués tingut
descendència amb la segona dona, Margarita de Prades, o Alfons el Magnànim amb la
reina Maria, o l’esmentat en últim terme Ferran II, i em limitaré tan sols a descriure els
casos de manca de descendència per raons mèdiques, que van condicionar l’evolució
política i dinàstica de la Corona d’Aragó. No és ara tampoc el moment d’estendre’m en
una descripció completa de l’esterilitat, però sí que repassaré alguns conceptes bàsics
i generals d’interès històric.

Vegis el quadre següent:

Esterilitat matrimonial: manca involuntària de fills després de dos anys de convivència.
Des del punt de vista etiològic pot ser produïda per:

Trastorn funcional o anatòmic:
1) de tot el sistema endocrí

- hipòfisi
- tiroides
- suprarenals

2) dels òrgans genitals:
- ovari
- testicle
- úter
- trompes
- vagina
- vulva
- deferents

3) Infeccions dels òrgans genitals:
- tuberculosi
- salpingitis gonocòcia
- obstrucció de deferents
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Tot això indica possibilitat de: esterilitat femenina, esterilitat masculina, esterilitat
primària, esterilitat secundària i altres problemes: infertilitat - mortalitat perinatal

D’aquestes, diguem-ne generalitats, interessa recordar que la manca de descendència
en una parella, en principi és considerada com esterilitat  matrimonial, i és després de
estudiar cada cas quan es pot diagnosticar com esterilitat femenina (si es produïda per
patologia de la dona), masculina (quan es produïda per patologia de l’home), i esterilitat
per incompatibilitat (quan una parella és estèril, però per separat tenen fills cada un
d’ells amb la nova parella), i des d’un punt de vista temporal pot ser primària (quan no hi
hagut cap fill), o secundària (quan una persona ha tingut  un o més fills i no en té més,
desitjant-ho, amb la mateixa parella o una altra).

Per començar hem de tenir en compte que en l’època medieval, l’esterilitat era atribuïda
pràcticament sempre a la dona, però crec que el primer cas que tingué conseqüències
polítiques, va ser un cas d’esterilitat masculina.

El rei Alfons VI de Castella, conegut per tothom per les seves picabaralles amb el Cid
Campeador, per la conquesta de Toledo i per  la fundació de la famosa escola de
traductors de aquesta ciutat, es trobà molt preocupat quan a la batalla d’Uclés hi morí el
seu hereu Sancho, l’únic fill baró que tenia, per la qual cosa havia d’heretar el regne la
seva filla Urraca, vídua de Raimond de Borgonya i mare d’un jove que amb els anys seria
Alfons VII de Castella.

Urraca era una dona molt despreocupada, descrita pels mateixos castellans com “mujer
bravía y de deshonestas costumbres”, que era perseguida per  molts nobles que cercaven
tant la dona com la seva posició.

 El vell rei va creure  que, mort ell, els castellans tindrien problemes amb el veí aragonès
Alfons I el Bataller i se l’hi acudí una solució: casar  Urraca amb Alfons, matrimoni que
reuniria  tota l’España no musulmana, excepte Catalunya, tornant així a un regne com el
de Sancho “El Mayor”. El matrimoni es dugué a terme, va ser un fracàs i després d’uns
anys de baralles i reconciliacions es va acabar perquè Alfons va repudiar a Urraca, però
el que ens interessa ara no és la història de Castella, sinó l’aspecte generatiu de la
parella. Urraca, casada dues vegades i separada, tingué un fill amb Raimond de Borgonya,
un fill amb el comte de Lara, dos amb el comte de Candespina i un amb un desconegut,
però cap amb Alfons el Bataller, i tal com es pot veure en el quadre adjunt, el rei aragonès
no tingué cap fill ni amb Urraca ni amb cap concubina, si és que en tingué alguna:
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Descendència d’Urraca de Castella:

Amb Raimond de Borgonya, primer marit, .......... un fill.
Amb comte de Candespina, .............................. un fill.
Amb comte de Lara, .......................................... dos fills.
Amb un desconegut .......................................... un fill.
Amb Alfons el Bataller, ..................................... cap fill.
Descendència d’Alfons el Bataller: ................... cap fill.

Es pot considerar aquesta circumstància com un cas clar d’esterilitat masculina, perquè
Urraca tenia fills amb cada parella, excepte amb el rei aragonès. També ens podem
atrevir a diagnosticar aquesta esterilitat com impotència generandi però no coeundi,
perquè si el rei  hagués estat estèril per impotència, segur que els seus  molts i grans
enemics castellans li ho haguessin retret

Aquest cas d’esterilitat masculina tingué una gran importància i transcendència, perquè
al morir Alfons el Bataller deixà Aragó a les ordes de cavalleria, és a dir, als Templaris i
Hospitalers, cosa que els aragonesos no van acceptar; van exclaustrar al germà del rei
Alfons, Ramir el Monjo i el van fer casar per tenir aviat descendència: aquí hi intervé
també un factor generatiu.

El monjo Ramir era gran, i segons els costums de l’època li haguessin tingut de cercar
una parella jove, però en canvi els aragonesos el van casar amb una dona de més de
trenta anys, la vescomtessa vídua de Thours, Agnès de Poitiers, perquè havia demostrat
la seva fertilitat en el seu matrimoni, tenint quatre fills.

La fertilitat d’aquesta dona quedà demostrada un cop més perquè va tenir una filla, la
futura reina Petronila o Peronella, als nou mesos justos del dia de les noces.

Des d’un punt de vista mèdic això va ser encertat tenint en comptel’edat dels contraents,
però no estrany, perquè si es tracta d’assegurar descendència el més aviat possible, cal
celebrar les noces a la meitat del cicle, procurant que coincideixin al màxim amb la
ovulaciò, i d’altra banda està demostrat que hi ha moltes dones en les que el coit
produeix l’ovulaciò, com passa sempre en alguns mamífers, per exemple en les conilles.

Hem vist fins aquí que l’esterilitat de Alfons I d’Aragó, canvià totalment els projectes
d’unió de Castella i Aragó, produí  la secularització d’un monjo, la fertilitat del qual
permeté un embaràs immediat, el naixement de Petronila, el seu desposori tenint tan sol
dos anys amb el comte de Barcelona i un nou equilibri polític a la península Ibérica. El
desposori  es convertia en matrimoni quan la noia era púber i es  presumia que fèrtil, és
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a dir després de la primera menstruació i per sobre els dotze anys, encara que a vegades,
segons les circumstàncies, s’avançava. La pressa era deguda a la necessitat d’assegurar
la descendència en una  època en què la mortalitat materna arribava al 30% i la fetal al
50%, i es complicava encara més per una gran mortalitat infantil.

La primera etapa dels reis d’Aragó del Casal de Barcelona fou bastant afortunada,
doncs no hi hagué cap problema d’esterilitat durant més d’un segle en què regnaren
Alfons II, Pere el Catòlic, Jaume I, Pere el Gran, Alfons III, que morí poc abans de casar-se,
i Jaume II que començà a regnar el any 1291 i morí el 1327.

Però hem de comentar un cas dubtós que és considerat per uns com una llegenda i per
altres com una realitat: el naixement de Jaume I. Efectivament, és conegut i està ben
documentat que el rei Pere II, anomenat el Catòlic no podia veure  a la seva dona  Maria
de Montpeller, de la que estava pràcticament separat i per tant sense descendència; en
canvi era fèrtil, tenia fills naturals i una vida sexual molt activa i sembla ser que, segons
Muntaner, estava enamorat d’una jove noble de Montpeller, per la qual cosa alguns
nobles tramaren amb la reina una comèdia dient-li al rei que la desitjada estava disposada
a cohabitar amb ell si tot passava a les fosques. Amb aquest muntatge pretenien
aconseguir que els reis tinguessin descendència. Diu Muntaner i també el mateix Jaume
I en el “Llibre dels fets” que així succeí i al  despertar el rei i veure que la dona  que tenia
al costat era  la reina, aplaudí l’engany i es prestà a reconèixer l’infant que nasqués.

Hi ha qui diu que tot això és una llegenda i fins i tot que la creà el mateix Jaume I perquè
els  seus oncles Sancho i Ferran pretenien el regne, ja que dubtaven de la paternitat del
Rei degut a la separació del matrimoni.

La llegenda de la dona substituïda és d’origen artúric, es troba en el naixement de
Carlemany , del mateix Rei Artur, de Lancelot i fins i tot a la Bíblia, Lia substitueix a Raquel
al llit de Jacob.

Segons l’historiador Montoliu, el naixement de Jaume I amb l’explicació de Muntaner i
Desclot és una llegenda, perquè els dos autors es contradiuen explicant qui entrà primer
a la cambra i altres detalls, doncs un diu que hi havia pregàries a les esglésies de
Montpeller i tampoc hi ha acord sobre si hi havia nobles a l’antecambra per testificar que
la dona que passà la nit amb el rei era veritablement Maria de Montpeller.

Si acceptem el fet com a verídic estem davant d’un cas de rebuig d’una dona que
produïa en el rei una manca de libido i potser una impotència i naturalment esterilitat,
que cedí amb la substitució, el què ens portaria a ser un cas d’impotència psíquica.
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També s’ha descrit que Maria de Montpeller “va endevinar” que la nit anterior passada
amb el seu marit havia sigut productiva i es pot acceptar que potser tingué molèsties
abdominals produïdes per l’ovulaciò.

Tornem al rei Jaume II que havíem deixat per parlar del cas de Montpeller.

Jaume II casat amb Blanca de Nàpols, tingué deu fills, cinc mascles i cinc femelles, però
desprès, casat l’any 1315 amb Maria de Xipre i el 1322 amb Elisenda de Montcada,
tenint 54 i 61 anys, no tingué més fills, i això permet moltes especulacions poc
fonamentades.

1. Jaume II tenia prou descendència i per tant es casà per caprici o per
política, però segur que era potent i per això s’ha de pensar que tenia una
impotentia generandi però no coeundi, és a dir que podia tenir una esterilitat
secundària.
2. Podien ser estèrils la segona i la tercera dona, ja que Maria de Xipre
morí desprès de quatre anys de casada sense descendència, i Elisenda de
Montcada es va fer monja, de manera que no podem saber que hagués
passat amb un altre marit.
3. De tractar-se d’una esterilitat secundària del rei no en podem saber les
causes, però en aquells temps eren molt freqüents les esterilitats
masculines per gonocòcia i obstrucció dels deferents.
4. Esterilitat femenina, induïda per la gonocòcia del marit que infectava a la
dona provocant-li una vulvo-vaginitis gonocòcica que es convertia en esterilitzant
en el part, quan obert el canal cervical, es produïa una ascensió de la infecció,
salpingitis gonocòcica amb obstrucció tubàrica i naturalment esterilitat.

Es tracta d’infecció puerperal amb afectació de les trompes de Falopio  o gonocòcia amb
dos possibles conseqüències: obstrucció de deferents i per tant esterilitat masculina, o
vulvovaginitis gonocócica amb propagació a les trompes durant el puerperi per la facilitat
que dóna el canal cervical obert en el part.

La infecció puerperal pot ser produïda per autoinfecció o heteroinfecció, i en aquest cas
pot ser causada pel mateix metge, per infecció hospitalària, pel marit durant la concepció
o l’embaràs. És curiosa l’evidència que constatà Balck-Schaffer en 1944, que podem
considerar, des del punt de vista pràctic com els darrers anys preantibiòtics, i fou que
examinant trompes després del part, extirpades per produir una esterilització tubàrica, a
67 dones no trobà cap canvi patològic en les trompes de 17 dones a  les que s’havien
practicat cesària, en canvi trobà  evidència de salpingitis aguda en el 38% de les trompes
procedents de parts per via vaginal (vegeu: Am. J.Obs. Gyn. 43-374-1944).
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Avui dia això és molt diferent però estem parlant d’infeccions del segle XIV, quan encara
no es coneixia la existència de microbis.

Sigui com sigui és un cas curiós, que després de deu fills amb una dona, amb dues més
no hi hagués descendència.

Aquest rei hagué de viure un problema important amb el seu hereu, també Jaume, que
promès amb Leonor de Castella, germana d’Alfons VIII, no s’hi volia casar, produint grans
disgustos al seu pare, perquè si no s’hi casava tenien que tornar joies, diners, castells i
ciutats que havien compromès amb els castellans al fer la prometença, però Jaume, el
fill, no s’hi volia casar perquè volia fer-se monjo, però no per vocació sinó per altres
causes, i pel què he llegit en molts cronistes quasi puc assegurar que era homosexual
perquè finalment es casà amb la infanta castellana per les terribles pressions del rei,
però després de la cerimònia i banquet nupcial fugí a ungla de cavall i mai més va
aparèixer, però es sabut  per Zurita i altres cronistes, que renuncià a ser cavaller, portà
una vida molt desordenada i indigna i li dediquen un seguit d’insults que semblen
demostrar la seva homosexualitat, que era en aquells temps un tabú insuperable.

Ara fa poc (2003), s’ha publicat el procés que el rei Jaume II va fer contra Ponç Hug,
comte d’Empúries per “pecat de sodomia” i s’hi pot llegir que el rei obligà al seu fill en
Jaume a assistir o acompanyar-lo en alguns tràmits i crec veure en aquesta actitud un
intent de Jaume II per adreçar el seu fill, cosa impossible com hem vist.

El gran cronista aragonès Jeroni Zurita, sempre tan ponderat , digué que Jaume, “Renunció

a su cargo y se metió a fraile para entregarse con más libertad a todo género de vicios,

para mas indignidad de su casa y de la religión que había adoptado, porqué su vida fue

muy torpe, profana, de hombre muy deshonesto, de viles y bajos pensamientos, etc.”

El infant Jaume, morí  pocs anys després i va ser enterrat a Tarragona sense cap cerimònia,
però encara hagué de veure que el seu germà Alfons, vidu de Teresa d’Entença, es
casava amb aquella infanta castellana, Leonor, de la què fugí el dia de les noces, sense
consumar el matrimoni.

Esmento aquest cas, perquè el comportament de l’infant Jaume, donà lloc a que fos rei
Alfons, i després el seu fill Pere IV el Cerimoniós, un rei fonamental a la Corona d’Aragó.

Efectivament, Pere IV, que fou setmesó, regnà 51 anys, des de la mort del seu pare el
1336 fins 1387, es va casar quatre vegades i tingué fills amb Maria de Navarra,  Leonor de
Sicília i Sibila de Fortià, però no amb Leonor de Portugal que no sabrem mai si hagués
pogut tenir fills perquè morí de pesta poc temps després del seu matrimoni.
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A Pere IV el succeí el seu fill Joan, conegut com “el Caçador”, molt cultivat, amant de la
gentilesa, però des del punt de vista familiar tingué molt mala sort.

En primer lloc se li morí repentinament la seva promesa Joana de Valois.

Casat amb Marta d’Armagnac, tingué tres fills però el noi i una de les noies moriren de
petits i l’altra es casà amb el comte de Foix i no podia heretar el regne per ser femella.

Un cop vidu, Joan I es casà novament per tal de tenir descendència, amb Violant de Bar,
neboda del rei de França Carles el Savi. Repetí les mateixes desgràcies, un nen i una
nena morts, i una noia que arribà a adulta es va casar amb el duc d’Anjou i no podia
heretar per raó de sexe.

En aquest cas els problemes no foren per esterilitat sinó per mortalitat infantil.

El rei Joan morí l’any 1396 en una cacera, mort que alguns autors atribueixen a una
caiguda del cavall i altres a un infart, al trobar-se sol en un bosc, produït per la aparició
i atac d’un llop de considerables dimensions.

Martí havia d’heretar la Corona d’Aragó, però es va retardar la coronació per un problema
mèdic, degut a que la reina vídua Violant va explicar que estava embarassada i per tant,
si tenia un fill mascle, seria l’hereu.

Aquesta notícia produí un gran aldarull perquè s’havien de considerar quatre possibilitats:

1. Que la reina estigués embarassada.
2. Que no, però pogués intentar quedar embarassada, cercant que algú la
fecundés el més aviat possible per atribuir la paternitat al rei mort.
3. Que ho simulés, esperant alguna oportunitat política propiciada pel seu
gendre, comte de Anjou.
4. Que ho cregués de bona fe, que es tractés del que es coneix com
pseudociesi i vulgarment com embaràs fantasma.

Aquestes quatre eventualitats no són infreqüents: el cas de cercar un nou embaràs o
esperar quelcom, és sempre per tal d’aconseguir una herència o una millor posició; fins
i tot hi ha lleis per evitar el frau. Per exemple a Alemanya es considera fill del marit el
fetus que neix 181 dies després de les noces i del marit mort si neix fins 302 dies
després. En el primer cas es considera un part prematur de sis mesos i en el segon cas
un embaràs prolongat de 10 mesos. A França els límits són 180 i 300 dies.
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En el cas de pseudociesis o d’embaràs  fantasma, hi ha un gran desig de maternitat, amb
trastorns endocrins, obesitat, irregularitats menstruals o amenorrea psíquica, necessitat
d’autoafirmació, desig de reconquistar el marit, interès en demostrar capacitat de
concebre, retenció de gasos, confusió del  peristaltisme intestinal amb moviments fetals;
en conclusió, una combinació de causes endocrines i psíquiques.

L’any l965, un ginecòleg nomenat Fred, publicà a J.A.M.A. un recull universal de 465
casos, però sovint se’n parla molt per l’espectacularitat social que produeixen.

Personalment n’he vist dos casos que es resolgueren, com és natural amb l’exploració
de les pacients, encara que una d’elles no acceptà el diagnòstic i va rodar tots els serveis
hospitalaris de Barcelona, fins que passats 10, 11 i finalment 12 mesos, hagué de
reconèixer la veritat.

En el cas de la reina Violant, què van fer els més interessats com hereus de la Corona,
l’Infant Martí i la seva dona Maria de Luna, comtessa de Luna? Doncs l’únic que podien
fer: esperar per si el embaràs era cert, i vigilar a la reina vídua per evitar un possible frau
i la van acompanyar nit i dia dones respectables i matrones expertes fins que ja no es
podia organitzar cap frau ni tenir cap dubte.

Martí i Maria que tenien un sol fill viu anomenat Martí el Jove, com els infants Jaume i
Pere havien mort, van ser coronats  sense cap altre problema.

Un cop vidu, el rei Martí va perdre el seu únic hereu legítim, Martí el Jove, i encara que era
vell i estava malalt, molt obès i deprimit, els nobles catalano-aragonesos van aconseguir
que es casés de nou per tenir descendència i per això van sacrificar a la joveneta Margarida
de Prades que no pogué ni tan sols ser desflorada, per la qual cosa podem assegurar
que el rei Martí  patia una esterilitat secundària produïda sens dubte per impotència que
podia també ser causada per infecció prèvia.

Margarida de Prades, un cop mort el rei Martí, es casà amb el seu amor juvenil, el cavaller
valencià Joan de Vilarregut, a qui havia hagut de deixar al ser obligada a casar-se amb el
rei; amb aquest marit tingué un fill anomenat Joan Jeroni de Vilarregut. Per això podem
dir que Margarida era fèrtil i que el fracàs generatiu del seu matrimoni amb el rei es devia
a problemes d’aquest.

Una altra prova de l’esterilitat secundària del rei Martí, és que sembla ser que la seva
mort es precipità per l’abús de prendre afrodisíacs, entre els què tenim d’esmentar les
cantàrides, verga de brau, testicles de gall i de guineu, pebre, malves, semen d’eruga,
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canyella, dàtils,  banya de cérvol, estinco (sauri africà) i mil porqueries més, moltes
d’elles tòxiques i utilitzades en diferents combinacions.

El darrer i desesperat intent del rei Martí per tenir fills es degué, com hem explicat, a la mort
del seu únic fill, Martí el Jove, la vida generativa del qual és també molt il·lustrativa.

Martí el Jove visqué pràcticament a Itàlia, com havia fet el seu pare, abanç de coronar-se
rei i com havia fet Jaume II i ho faria desprès Alfons el Magnànim.

A Itàlia els prínceps futurs reis d’Aragó, feien una  gran experiència de govern per aplicar-
la després a casa nostra, però també es divertien i així a Martí el Jove li coneixem les
següents relacions i descendència:

1. Primeres noces amb Maria de Sicília. Sols un fill, Pere, mort de petit.
2. Segones noces amb Blanca de Navarra. Un altre fill, Martí, mort també
a la infantesa.
3. Amb una dama siciliana, de nom Agatufia o Agatusfia, tingué un sol fill,
una nena anomenada Violant.
4. Amb Tharsia, una altra siciliana tingué també un sol fill, Frederic, que va
ser pretendent a la herència de l’avi rei Martí, però molt jove i sense valedors
va ser eliminat de la successió, però aquest és un altre tema.

El que ens interessa en aquest moment és el fet que Martí el Jove fou un veritable
col·leccionista de fills únics, i tractant-se de quatre dones diferents, crec que estem
autoritzats a pensar que patia una gonocòcia en fase crònica que anava transmetent a
cada una de les seves parelles en el coit fecundant o en l’embaràs en una seqüència
lògica de concepció - embaràs - infecció - part - salpingitis - esterilitat.

Encara que no entri exactament en el tema mèdic deixeu-me insistir un xic amb els
dubtes del rei Martí. Consideren els historiadors que veient que es moria volgué legitimitzar
al nét  Frederic, encara que fos bastard, però entre pressions i dubtes no  va fer-ho i per
l’escrúpol de no acceptar a un il·legítim va donar sense saber-ho, entrada a la dinastia
dels Trastàmara que nasqué amb la lluita fratricida a Castella entre el legítim rei Pere
anomenant el Cruel i el seu germà bastard Enric, que l’assassinà i el succeí.

Penso -i excuseu la disgressió- que, bastard per bastard, valia més protegir el de
casa, però així va ser. El nou rei va ser Fernando de Antequera i Frederic s’hagué de
conformar amb el comtat de Luna de la seva àvia, i no el va gaudir massa perquè
morí molt jove.
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Ferran d’Antequera va ser elegit a Casp en el cèlebre Compromís, que no comentaré per
ser un afer polític, no mèdic, que inicià l’etapa dels reis de la dinastia Trastámara.

Aquest rei tingué set fills, cinc nois i dues noies, per tant cap problema de descendència;
en canvi el matrimoni de l’hereu, Alfons el Magnànim, que durà quaranta anys, sí que va
ser estèril, encara que s’ha de considerar com un cas de esterilitat  femenina, perquè
Alfons tingué descendència il·legítima amb la seva amant, la italiana Lucrècia d’Arañó.

El succeí el seu germà Joan II, que tingué descendència amb les dues dones, la  reina de
Navarra que  donà a llum el conegut príncep de Viana, i Joana Enríquez, mare de Ferran
el Catòlic.

Ferran II el Catòlic es casà dues vegades, però abans de les primeres noces tingué als
disset anys un fill amb una noia noble catalana, amb la Reina Isabel de Castella, cinc, i
amb la tercera parella Germana de Foix, un nen anomenat Joan, que morí al cap de
poques hores de néixer.

Aquest matrimoni es realitzà perquè el vell rei no s’entenia amb el gendre Felip de
Borgonya, marit de Joana coneguda com la Loca, per la qual cosa el rei Ferran volia
continuar el regne d’Aragó separant-lo de Castella, i per això l’any 1506, tenint 54 anys,
es casà amb Germana que en tenia 18; després de la mort del petit Joan intentà de tota
manera tenir un altre fill, repetint-se la historia del rei Martí: coits improductius i afrodisíacs
que li van causar la mort, als 64 anys.

La manca de més fills es pot considerar com esterilitat secundària del rei, perquè
Germana, s’ha descobert ara que va ser mare de una nena, el pare de la qual va ser,
segons s’ha sabut fa poc, el nét de Ferran, Carles I, que durant uns quants anys va ser
l’amant de la seva àvia política Germana, però hem d’entendre que el primer matrimoni
d’aquesta joveníssima noia de 18 anys amb un vell de 54 anys, va ser una unió simplement
política; en canvi Carles, nascut l’any 1500, era dotze anys més jove que ella, i per tant,
al començar l’aparellament en tenien ella 28 i ell 16.

Fruit de aquesta prolongada aventura va ser una nena, Isabel, no reconeguda, que passà
tota la vida en un convent.

Per acabar aquesta relació, permeteu que recordi que per haver sigut la seva amant el rei
Carles premià a Germana donant-la en matrimoni al marquès de Brandenburg, com era
freqüent en aquells temps, i després, vídua un altre cop, la premià novament casant-la
amb el duc de Calàbria, que era un gran cavaller empresonat a Xàtiva pel primer marit de
Germana, Ferran el Catòlic, i que quan els aldarulls de les Germanies de València, els
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revolucionaris el volien alliberat, però es negà a deixar la presó perquè considerà que
essent empresonat per un rei el tenia que alliberar un rei. Carles I trobà aquest
comportament tan cavalleresc que el premià amb el virregnat de València i la mà de
Germana, que el de Calàbria no volia acceptar perquè l’ex-reina era ja gran, tenia mala
fama i una notable obesitat, per la qual cosa l’ambaixador de Polònia, un tal Dantisco va
informar al seu rei que “Este buen príncipe, el duque de Calabria que cuenta entre sus

antepasados a ochenta reyes de Aragón ha venido a caer con esta corpulenta vieja y dar

con un escollo tan famoso por sus naufragios”.

Judici injust per una adolescent bellíssima, com es pot veure en una retrat que ha arribat
fins a nosaltres, sacrificada i experta amant d’un rei adolescent i finalment premi de
consolació per nobles envellits.

Matrimonis, amants i descendència de Germana de Foix

    Ferran el Catòlic     Joan (+)
    Carles I     Isabel

Germana     M. de Brandenburg
    Duc de Calàbria

Edat al començar la relació:
- Ferran (54 anys) i Germana (18 anys): diferència +36
- Carles (16 anys) i Germana (28 anys): diferència - 12

Situació generativa:
- Matrimoni Ferran - Germana: primer fèrtil; després esterilitat de Ferran.
- Relació Carles - Germana: fèrtils.
- Matrimoni Marquès de Brandenburg - Germana: estèrils.
- Matrimoni Duc de Calàbria - Germana: estèrils.

Hem vist doncs que genealogia de la Corona d’Aragó va evolucionar com ho va fer per
causes de patologia generativa com l’esterilitat d’Alfons el Bataller d’Aragó, la fertilitat
de Agnès de Poitiers, l’homosexualitat de l’Infant Jaume, l’esterilitat secundària del rei
Martí i de Ferran el Catòlic, i l’esterilitat femenina i primària de la reina Maria, esposa
d’Alfons el Magnànim.
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PERPINYÀ HIPÒLIT, BENEFICIAT I ADMINISTRADOR DE
L’HOSPITAL DEL COLL DE BALAGUER (S. XIV-XV)*.

MARÍ I BRULL, Gerard

RESUM: Aportació documental sobre la biografia del prevere Perpinyà Hipòlit, beneficiat
i administrador de l’hospital del Coll de Balaguer. Es tracta bàsicament de concessions
de beneficis eclesiàstics atorgades pels antipapes Climent VII i Benet XIII sobre esglésies
de la vila de Perpinyà i sobre la catedral de Tortosa, en un espai cronològic que va de
1386 a l’any 1415.

Paraules clau: “Hospitals medievals”, “Hospital del Coll de Balaguer”, “beneficiats i administradors d’hospitals
(segles XIV-XV)”, “Perpinyà Hipòlit, prevere”.

RESUMEN: Aportación documental sobre la biografía del presbítero Perpinyà Hipòlit,
beneficiado y administrador del hospital del Coll de Balaguer. Se trata básicamente de
concesiones de beneficios eclesiásticos otorgadas por los antipapas Clemente VII y
Benedicto XIII sobre iglesias de Perpiñán i sobre la catedral de Tortosa, en un espacio
cronológico que va de 1386 al año 1415.

Palabras clave: “Hospitales medievales”, “Hospital del Coll de Balaguer”, “beneficiados y administradores de
hospitales (siglos XIV-XV)”, “Perpinyà Hipòlit, presbítero”.

*

L’hospital del Coll de Balaguer era una institució d’assistència a pobres, viatgers i pelegrins
fundada l’any 1344 per l’infant Pere, comte de les Muntanyes de Prades, fill de Jaume II
i Blanca d’Anjou, a la població que actualment rep el nom de l’Hospitalet de l’Infant, a la
comarca del Baix Camp.

En un primer moment, diversos historiadors del segle XIX van confondre aquest hospital
amb el seu veí del Perelló i fins i tot de Sant Jordi d’Alfama, interpretant que eren una
sola institució. A poc a poc es van anar aclarint aquestes confusions, especialment a
través d’un breu article de J.B. Bofill Palatsí1 , l’any 1900, i d’un altre de Ferran Valls i
Taberner2 , l’any 1927, on va publicar per primer cop l’acta de fundació de l’hospital
signada per l’infant Pere a Barcelona, el 8 de novembre de 1344.
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Aquests darrers anys hi ha hagut una tendència a considerar el punt de partida de
l’hospital l’any 1346, a partir d’un document datat el 12 de setembre d’aquell any a
Pratdip3 , considerant-lo l’acta de fundació; malauradament, només s’ha editat una
traducció al català d’aquest document i sembla que de manera parcial. El professor
Antoni Conejo el considera un trasllat de la citada acta fundacional signada el 8 de
novembre de 1344, al qual se li afegí un apèndix amb una sèrie de correccions i esmenes
que modificaven puntualment les condicions de la primera dotació, i argumenta uns
raonaments definitius per a considerar de manera inequívoca la data de 1344 com a
l’autèntica fundació de l’hospital4 .

Efectivament, la traducció incompleta d’aquell document de 1346 sembla que més aviat
es deu tractar d’una confirmació, d’una còpia o possiblement de l’acta de la lectura
pública del document fundacional, íntegre o almenys la part que fa referència a la dotació
de rendes, drets i béns per a l’hospital, a fi d’impulsar o iniciar-ne la seva construcció:
cessió de rendes agràries, cessió dels drets per a l’aprofitament d’aigües, de pastures i
de llenya, exempció del pagament de lleudes, mesuratges, peatges, quèsties, subsidis i
altres drets feudals i concessió de permís per a tenir o construir un o més forns i molins.

La comparació d’aquest text amb el document de fundació editat l’any 1927 per F. Valls
i Taberner sembla evidenciar que es tracta del mateix redactat:

Per a portar a bon terme el nostre afectuosíssim propòsit, intentant
fer-lo d’acord amb la citada concessió apostòlica ... establim,
disposem i ordenem de manera irrevocable que ... es construeixi,
s’edifiqui i es faci un Hospital per al servei dels pobres de Jesucrist,
dins del que, a més d’altres coses, disposem i establim una capella
idònia en la que es construeixi un altar sota l’advocació de Sant
Pere i Sant Pau, apòstols del Senyor, així com un cementiri idoni i
suficient per a la sepultura dels pobres i de qualsevol altre que
escolleixi ser enterrat. Aquest Hospital ha de ser-hi perpètuament
per acollir i alimentar-hi amb caritat als pobres de Jesucrist i a més
anomenar-se Hospital del Coll de Balaguer5 .

Ad effectum prosperum igitur perducere nostrum affectuosimum
propositum circa hoc juxta dictam concessionem apostolicam iugiter
intendentes ... statuimus, disponimus ac ordinamus irrevocabiliter
quod ... construatur et hedificetur ac fiat quoddam hospitale ad
servicio pauperum Jhesu Christi, in quo preter alias domos
necessarias ac decentes, eidem hospitali construi et hedificari
disponimus et statuimus unam capellam idoneam, in qua unum
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altare sub invocacione beatorum Petri et Pauli apostolorum Domini
construatur, cum suo cimiterio idoneo et sufficienti ad sepulturas
pauperum et aliorum eciam qui ibidem sepeliri elegerint. Quod
quidem hospitale ibidem sit perpetuum pro recolligendis et
reficiendis ibidem caritative pauperibus Jhesu Christi. Quodque
vocetur hospitale Collis de Balagario6 .

Malgrat tota la importància que se li vulgui donar a aquell document de 1346, només
representa un pas més en el procés de naixement de l’Hospital, de manera que és més
correcte considerar la documentació de 1344 com l’autèntica acta fundacional d’aquesta
institució, independentment fins i tot de la manera i el moment exacte en què fou inicia-
da la construcció7 .

L’edifici de l’hospital del Coll Balaguer és un dels exemples més interessants dels
conservats a Catalunya pel que fa al període medieval8 . Fou una de les construccions
més grandioses de la comarca9  i en l’actualitat queden encara dempeus força restes i
abundants testimonis gràfics, especialment si ho comparem amb els desapareguts
hospitals d’Alfama i del Perelló. Si bé no es conserva íntegre, en comparació amb els
seus veïns d’Alfama o del Perelló (del primer es conserven els fonaments10 , del segon no
en queda absolutament res) els vestigis que han arribat fins a nosaltres han determinat
que bona part de l’interès per aquest hospital s’hagi decantat per aspectes arquitectònics,
tant pel que fa al procés de construcció com a la descripció de les restes.

En canvi, la documentació històrica que ha arribat fins a nosaltres no és particularment
abundant, com ho pugui ser en el cas de l’hospital del Perelló. Un dels motius és el fet
que la construcció i dotació d’aquest últim va correpondre a la iniciativa reial de Jaume
II i la seva muller Blanca d’Anjou, amb un interès mantingut al llarg d’un segle i mig per
part dels seus successors, cosa que ha deixat abundant documentació en els registres
de la Cancelleria reial. En el cas del Coll de Balaguer, però, la iniciativa fou senyorial i
nobiliar (ni que el fundador fos un fill de l’esmentat matrimoni, l’infant Pere, comte de les
Muntanyes de Prades) cosa que no ha propiciat la conservació de la producció escrita i
sí en canvi la seva dispersió.

ELS BENEFICIATS ADMINISTRADORS DEL COLL DE BALAGUER

Els establiments de la fundació determinaven que a l’hospital hi havia d’haver dos
preveres bonarum conversacionis, administracionis et fame, que hi havien de fer contínua
residència i celebrar la missa. Un dels dos havia de desenvolupar de manera específica
les funcions d’administrador, motiu pel qual hauria de cobrar 250 sous, mentre que
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l’altre només rebria 150 sous: tenir cura dels pobres, fer inventari dels béns de l’hospital des
del primer any d’ocupar el càrrec, cobrar les corresponents rendes, drets i donacions, fer
constar en un llibre de comptes tots els ingressos i les despeses, passar comptes davant les
persones delegades del comte de les Muntanyes de Prades i del bisbe de Tortosa... 11 .

Ordinacions posteriors van introduir modificacions en la normativa original, com ara l’any
1430, a fi de regular les despeses ordinàries i de clarificar les responsabilitats dels
comptes, atorgades per la comtesa de les Muntanyes de Prades Joana, anomenada
també Gonçalva Ximenis d’Arenós, i pel bisbe de Tortosa12 . Aquestes ordinacions, però,
no modificaren aquella duplicitat de beneficiats.

No s’ha publicat una cronologia d’administradors i preveres de l’hospital; generalment
només són esmentats de manera puntual fent referència a aspectes concrets de l’edifici,
però no han estat estudiats de manera monogràfica. Els pocs que són esmentats en la
bibliografia són els següents:

· Antoni Salvador, administrador l’any 135413 .
· Guillem Celoni, per l’inventari de 1364 on esmenta els objectes de la capella de

l’Hospital14 . Algun autor ha interpretat erròniament el cognom i l’anomena
Guillem Salom15 , segurament a partir d’un lectura precipitada de la grafia Çaloni.

· El beneficiat Ramon Rigaut, també de 136416 .
· Pere Ferrer, prevere beneficiat del primer benefici i administrador, i Ferrer Arnau,

prevere beneficiat del segon benefici17 .
· Perpinyà Hipòlit, que no es troba esmentat en cap publicació fins al moment,

però de qui es coneixen els dos llibres de la seva administració conservats a
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, dels anys 1407 i 141118 .

Encara hi ha un esment a Francesc Jardí, de Tivissa, com a persona que l’any 1841
administrava l’edifici, ja enrunat, però caldria entendre que sense desenvolupar cap
mena de funció en tant que hospital19 .

PERPINYÀ HIPÒLIT, BENEFICIAT I ADMINISTRADOR

En la història de l’hospital del Coll de Balaguer, Perpinyà Hipòlit és conegut perquè s’han
conservats dos dels llibres que com a administrador havia d’elaborar per a controlar els
ingressos i les despeses de la institució, conservats a l’Arxiu de la Corona d’Aragó20 . El
total de llibres conservats són vuit, dels quals pertanyen a la seva administració els
corresponents als anys 1407 i 1411. Malauradament, coneixem poca cosa més d’ell,
llevat del que fa constar sobre la seva gestió en aquests dos registres.
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La feina d’administrador implicava el control dels ingressos per una banda i de les
despeses per l’altra. Pel que fa a la despesa, la part més important de la seva gestió era
l’adquisició de queviures per a servei dels pobres i el pagament de salaris i materials per
a les obres de reparació i construcció de l’hospital, sense oblidar l’esforç econòmic per
a la defensa de l’edifici i de les persones que s’hi acollien. No oblidem que es tractava
d’un lloc força isolat i especialment a mercè de l’assalt per part de naus de pirates que
sovint apareixien per la costa, generalment procedents del nord d’Àfrica.

La documentació que s’aporta aquí és inèdita, procedent del buidat dels registres
pontificis dels papes (antipapes) Climent VII i Benet XIII, conservats en la sèrie de Regis-
tra Avenionensia de l’Archivio Segreto Vaticano i que comprenen un marc cronològic
corresponent al període del Gran Cisma d’Occident (1378-1417). Es tracta de sis
documents trobats gràcies a la recerca arxivística duta a terme amb el Projecte
d’Investigació sobre l’Hospital del Perelló finançat per l’Ajuntament del Perelló,

Aquests textos aporten algunes dades biogràfiques sobre Perpinyà Hipòlit abans i durant
la seva administració sobre l’Hospital del Coll de Balaguer, concretament als anys 1386,
1390 (en tots dos casos, durant el pontificat de Climent VII), 1403 i 1415 (tots dos amb
Benet XIII).

a. benefici a la seu de Tortosa: 1386

El 26 de maig de 1386 (doc. 1) Climent VII va manar a l’oficial de Lleida que reservés per
al dilecte fill Perpinyà Politi, prevere i beneficiat perpetu a l’església de Sancta Maria de
Ponte, a la vila de Perpinyà i diòcesi d’Elna, un benefici eclesiàstic a l’església catedral
de Tortosa, i que li’n fes lliurament tan bon punt estigués vacant, amb tots els drets i
pertinences corresponents, tot garantint-li el fruits, rendes, ingressos, drets i entrades.
També manava al bisbe de Tortosa i al Capítol de canonges que no intentessin disposar
d’aquest benefici21 .

Com veurem a continuació, aquest benefici en concret no es va fer efectiu mai, malgrat
que més endavant es fes un altre intent per a concedir-li’n un a la seu de Tortosa.

b. benefici a Sant Joan de Perpinyà: 1390

No tenim cap més notícia d’ell fins quatre anys més tard, el 4 de maig de 1390 (doc. 2),
quan el mateix Papa Climent VII va concedir a Perpinyà Ypolito un benefici perpetu a
l’església de Sant Joan de la vila de Perpinyà22 , que estava vacant per la lliure renúncia
de mestre Lluís de Prades, notari pontifici i nebot i familiar del cardenal de Sant Climent,
Jaume, que va fer la renúncia en poder del cardenal de Santa Anastàsia, Joan. Igualment
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li va fer concessió d’un benefici amb tots els drets i pertinences i va disposar que sigui
anul·lada qualsevol concessió que ja s’hagués fet en aquest sentit.

Per altra banda, abans de prendre’n possessió l’obligava a renunciar al benefici que
tenia a l’església de Santa Maria de la vila de Perpinyà, així com al que pogués esperar
a la catedral de Tortosa, cosa que ens fa evident que encara no s’havia produït cap
vacant o que no se li havia fet efectiva la reserva de 1386. Igualment havia de renunciar
als seus drets sobre l’església parroquial d’Andilla, que era objecte de disputa davant
dels tribunals eclesiàstics, en cas que guanyés el litigi.

Amb idèntica data23  consta el manament (doc. 3) que va fer el Papa al bisbe de Viviers,
a l’abat de santa Maria la Real de Perpinyà i a l’oficial de Girona per a què lliuressin al dit
Perpinyà o al seu procurador la corporal possessió de l’esmentat benefici amb els seus
drets i pertinences. Consta que aquesta concessió fou tramitada i lliurada el 21 de
setembre següent.

c. benefici a la seu de Tortosa: 1403

El 13 d’octubre de l’any 1403 (doc. 4) el tenim documentat exercint ja el càrrec
d’administrador24 : Dilecto filio Perpiniano Ypoliti, perpetuo beneficiato, administratori
nuncupato in capella hospitalis Hospitali Infantis Petri nuncupati (al dilecte fill Perpinyà
Hipòlit, beneficiat perpetu dit administrador a la capella de l’hospital anomenat Hospital
de l’Infant Pere).

Es tracta de la reserva que li fa el papa Benet XIII d’un benefici a la seu de Tortosa, feta
el 1403. Amb idèntica data25  va manar a l’abat del monestir de Santes Creus, al prebost
de Tarragona i al canonge de Sogorb, Bernat Fort, que lliuressin al dit Perpinyà Hipòlit el
benefici que acabava de reservar, amb tots els drets i pertinences corresponents, quan
es produís una vacant (doc. 5); consta, però, que aquest manament no va ser tramès fins
a molt anys més tard, el 31 de maig de 1410.

d. presa de possessió del seu successor: 1415

Aquest últim text (doc. 6) ens dóna una bona aproximació a la data de la seva defunció,
que segurament tingué lloc el 1415, donat que el 30 de desembre d’aquest any ja era
mort. Així es diu de manera explícita en referir-se al seu successor, en Marc Lluc, beneficiat
perpetu de l’església parroquial de Falset26 .

Benet XIII escriu al bisbe Vasionensi, al precentor de Sogorb i a l’oficial de Tarragona
sobre els dubtes que té l’esmentat Marc Lluc per la seva designació com a beneficiat de
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l’hospital. Quan va morir Perpinyà Hipòlit, el procurador general del comtat de Prades, en
Pere Icard, el va presentar per a ocupar l’esmentat càrrec davant el vicari de l’església de
Tortosa, en Miquel Falcó, el qual va procedir a lliurar aquell benefici perpetu al dit Marc
Lluc.

Com que per certs motius hi ha dubtes que aquella provisió de benefici fos vàlida i fins i
tot hom diu que està encara vacant, el Papa Benet XIII mana als esmentats personatges
que posin l’esmentat Marc Lluc o el seu procurador en possessió d’aquell benefici, amb
tots els seus béns i pertinences.

El motiu pel qual es temia que la presentació no hagués estat vàlida és bàsicament que
en aquells moments el comtat de Prades estava vacant: comitatus de Prades ... comite
vacante. Efectivament, en Joan, III comte de les muntanyes de Prades va morir el 1414 i
va ser succeït per la seva néta Joana de Prades (també anomenada Gonçalva Ximenis
d’Arenós), ja que el seu fill havia mort abans d’aquella data.

A més, cal tenir en compte que diverses persones de la mateixa família van reclamar
l’herència: Alfons, duc de Gandia i comte de Ribagorça (nét de l’infant Pere, el fundador
de l’hospital), Timbor de Prades (filla del difunt comte Joan) i Violant (filla de Jaume de
Prades i per tant néta del comte Joan). Aquest litigi, mal conegut, va durar fins a l’any
1425, quan el rei Alfons el Magnànim va dictar sentència adjudicant el comtat de Prades
i la baronia d’Entença a la néta Joana de Prades27 .

Si bé no podem afirmar que Perpinyà Hipòlit hagués mort el 1414 o fins i tot abans,
l’única cosa certa és que la presentació del seu successor es va fer un cop mort el comte
de Prades Joan i sens dubte abans que la seva hereva prengués possessió de la discu-
tida herència, per la qual cosa el comtat estava vacant.

ANNEX DOCUMENTAL

1

1386, maig, 26. Avinyó.
Climent VII, mana a l’oficial de Lleida que reservi per a Perpinyà Hipòlit, beneficiat perpetu
de l’església de Santa Maria de Ponte de la vila de Perpinyà, diòcesi d’Elna, un benefici
sobre l’església catedral de Tortosa i que li’n faci lliurament tan bon punt n’hi hagi un de
vacant.

A.S.V., Reg. Aven., 244, f. 462v-463r.
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Dilecto filio officiali Ilerdensi. Salutem, etc. Dignum arbitramur et congruum ut illis se
reddat sedes apostolica graciosam quibus ad id propria virtutum merita laudabiliter
suffragantur. Volentes itaque dilectum filium Perpinianum Politi, perpetuum beneficiatum
in ecclesia beate Marie de Ponte, ville Perpiniani, Elnensis diocesis, apud nos de vite ac
morum honestate aliisque probitatis et virtutum meritis multipliciter commendatum horum
meritu favore prosequi gracioso discrecioni tue per apostolica scripta mandamus quatenus
si post diligentem examinacionem dictum Perpinianum qui ut asseritur in presbiteratus
ordine constitutus existit ad hoc idoneum esse repereris super quo tuam conscienciam
oneramus, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, etiam si simplex oficium
seu aliud beneficium in ecclesia cathedrali existat dummodo canonicatus et prebendas
ipsius cathedralis ecclesia non fuerit consuetum clericis secularibus assignari cuius
fructus, redditus et proventus si cum cura sexaginta si vero sine cura fuerit quadraginta
librarum turonensium parvorum secundum taxacionem decime valorem annuum non
excedant ad collacionem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem
venerabilis fratris nostri episcopi Dertusensis et dilectorum filiorum capituli singulorumque
canonicorum et personarum ecclesie Dertusensis, ordinis sancti Augustini, etiam
dignitates personatus, administraciones vel officia obtinencium in eadem communiter
vel divisim pertinens siquod vacat ad presens vel cum vacaverit quod dictus Perpinianus
per se vel procuratorem suum ad hoc legitime constitutum infra unius mensis spacium
postquam sibi vel eidem procuratorum vacacio illius innotuerit duxerit acceptandum
conferendum edem Perpiniano post acceptationem huiusmodi cum omnibus juribus et
pertinenciis suis donacioni tue auctoritate apostolica reserves, districte inhibendo eisdem
episcopo et Capitulo ac canonicis et personis ne de huiusmodi beneficio interim eciam
ante acceptacionem eandem nisi postquam eis constiterit quod Perpinianus vel procurator
predicti illud noluerit acceptare disponere quoquomodo presumant ac nichilominus
beneficium huiusmodi quod reservabis si vacat vel cum vacaverit ut prefertur eidem
Perpiniano post acceptacionem predictam cum omnnibus juribus  et pertinenciis
supradictis auctoritate predicta conferas et assignes, inducens per te vel alium seu alios
eundem Perpinianum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem
beneficii juriumque et pertinencium predictorum et defendens inductum ac faciens ipsum
ad illud ut est moris admitti sibique de ipsius beneficii fructibus, redditibus, proventibus,
juriis et obvencionibus universis integre responderi. Contradictores auctoritate nostra
appellacioni postponita compescendo. Non obstantibus quibuscumque statutis et
consuetudinibus ipsius cathedralis vel alterius ecclesie in qua huiusmodi beneficiorum
forsan fuerit contrariis juramento confirmacione apostolica vel quocumque firmitate alia
roboratis seu si aliqui super provisionibus sibi facientes de huiusmodi vel aliis beneficiis
ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dicte sedis vel legatorum eius litteras
impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem, reservacionem et decretum vel alias quolibet
sic processum quibus omnibus preterquam auctoritate nostra huiusmodi beneficis ex-
pectantes in eiusdem beneficii assecutione dictum Perpinianum volumus anteferri sed
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nullum per hoc eis quo ad assecucionem beneficiorum aliorum preiudicium generari seu
si eisdem episcopo et capitulo ac canonicis et personis vel quibusvis aliis communiter vel
divisim a predicta sit sede indultum quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime
tenantur et ad id compelli aut quod interdici suspendi vel excomunicari non possint,
quamquam de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem,
provisionem //463v// presentacinoem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel
separatim spectantem nullum valeat providi per litteras apostolicas non facientes plenam
et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia
dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam
presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impendiri valeat
quolibet vel differri et de qua cuiusque tot tenore habenda sic in nostris litteris mencio
specialis, aut si dictus Perpinianus presens non fuerit ad prestandum de observandis
statutis et consuetudinibus ecclesia in qua huiusmodi beneficium forsan fuerit solitum
juramentum, dummodo in absencia sua per procuraorem ydoneum et cum ad ecclesiam
ipsam acceserit corporaliter illud prestet, aut quod idem Perpinianus quoddam perpetuum
beneficium in ecclesia beate Marie predicte noscitur obtinere, seu si hodie pro alio vel
aliis super equali vel equalibus gracia vel graciis de simili beneficio ad collacionem
prosionm, presentacionem seu quavis aliam disposicionem dictorum episcopi, Capituli,
canonicorum et personarum comuniter vel divisim pertinente litteras nostras duxerimus
concedendas. Nos etiam tam illas quam presentes effectum sortiri volumus quacumque
constitucione apostolica contraria non obstante ac eciam volumus quod si idem
Perpinianus aliquam aliam beneficialem graciam a nobis hactenus obtinuerit, presentes
littere nullius sint roboris vel momenti. Et insuper si dictus Perpinianus ad hec repertus
fuerit ydoneus ut prefertur ex nunc proinde irritum decernimus et inane si secus super
hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter attemptari; ac si die datis
presencium huiusmodi beneficium si quod tunc vacabat vel cum vacaret quod ipse
Perpinianus acceptaret ut prefertur conferendum eidem Perpiniano post acceptacionem
predictam donacioni apostolice cum interposicione decreti duxissemus specialiter
reservandum.

Datum Avinione, VII kalendas junii, anno octavo.

2
1390, maig, 4. Avinyó.

Climent VII concedeix al prevere Perpinyà Hipòlit un benefici perpetu a l’església de Sant
Joan de Perpinyà, a la diòcesi d’Elna, vacant per renúncia de mestre Lluís de Prades,
notari apostòlic, nebot i familiar de Jaume, prevere cardenal de Sant Climent.

A.S.V., Reg. Aven., 263, f. 194v-195r.
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Dilecto filio Perpiniano Ypolito, presbitero, perpetuo beneficiato in ecclesia beati Johannis
ville Perpiniani, Elnensis diocesis. Salutem, etc. Laudabilia probitatis et virtutum merita
super quibus apud Nos fidedigno commendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur
ad graciam liberales. Dudum siquidem omnia beneficia ecclesiastica tunc apud Sedem
Apostolica va(ca)ncia et in antea vacatura collacioni et disposicioni nostre duximus
reservanda, decernentes ex tun irritum et inane si secus super hiis a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari. Cum itaque postmodum
perpetuum beneficium sacerdotale conductus nuncupatum in ecclesia beati Johannis
ville Perpiniani, Elnensis diocesis, per liberam resignacionem dilecti filii magistri Ludovici
de Prades, nuper in dicta ecclesia perpetui beneficiti, notarii nostri, de illo quod ipse qui
dilecti filii nostri Jacobi, titulo Sancti Clementis presbiteri cardinalis, nepos et familiaris
existit, tunc temporis obtinebat in manibus dilecti filii nostri Johannis, tituli Sancte
Anastasie presbiteri cardinalis apud dictam Sedem sponte factam et per eundem
Johannem cardinalem de speciali mandato facto nostro sibi hoc oraculo vive vocis apud
eandem Sedem admissam apud Sedem ipsam vacaverit et vacare noscatur ad presens,
nullusque preter Nos hac vice de illo disponere potuerit neque possit reservacione de-
creto obsistentibus supradictis, Nos volentes tibi premissorum meritorum tuorum intuitu
graciam facere specialem, predictum beneficium quod sine cura est cuiusque fructus,
redditus et proventus sedecim (sic) librarum Turonensium parvorum secundum
communem extimacionem valorem annuum ut asseris non excedunt sic vacans cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis apostolica tibi auctoritate conferimus et de illo eciam
providemus, decernentes prout est irritum et inane si secus super hiis a quoquam quavis
auctoritate scienter vel ignoranter attemptatum forsan est hactenus vel imposterum
contigerit attemptari. Non obstantibus quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius
ecclesie contrariis, juramento, confirmacione apostolica vel quacumque firmitate alia
roboratis //195r// aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi in dicta
ecclesia speciales vel aliis beneficis ecclesiasticis in illis partibus generales dicte Sedis
vel legatorum eius litteras impetrarint, eciam si per eas ad inhibicionem, reservacionem
et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus te in dicti beneficii
assecucione volumus anteferri sed nullum per hoc eis que ad assecucionem beneficiorum
aliorum preiudicium generari. Seu si venerabili fratri nostro episcopo Elnensi et dilectis
filiis capitulo dicte ecclesie vel quibusvis alio comuniter vel divisim a predicta sit Sede
indultum quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli
non possint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem,
provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia dicte
Sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam presentibus
non expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri valeat
quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris
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mencio specialis aut si dictus presens non fuerit ad prestandum de observandis statutis
et consuetudinibus ipsius ecclesie solitum juramentum, dummodo in absencia tua per
procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud prestes
seu quod in ecclesia beate Marie de Ponte predicte ville quoddam perpetuum beneficium
obtines et beneficium ecclesiasticum cum cura vel cine cura ad collacionem, provisionem,
presentacionem seu quamvis aliam disposicionem venerabilis fratis nostri episcopi et
dilectorum filiorum capituli Dertusensis comuniter vel divisim pertinens auctoritate28

quarundam litterarum nostrarum expectasset quod super parrochiali ecclesia de Andilla
in palacio apostolico te asseris litigare. Volumus autem quod quam primum vigore
presencium predictum beneficium sacerdotale fueris pacifice assecutus beneficium in
ecclesia beate Marie ac parrochialem ecclesiam predicta si eam interim evincas et
assequaris omnino dimittere, aliaquin omni iuri tibi in dicta ecclesia quemlibet competenti
cedere tenearis. Nulli ergo, etc., nostre collacionis, provisionis, constitucionis et voluntatis
infringere, etc.

Datum Avinione, IIII nonas maii, anno duodecimo.

3

1390, maig, 4. Avinyó.
Climent VII  mana al bisbe de Viviers, a l’abat del monestir de Santa Maria la Real de
Perpinyà, a la diòcesi d’Elna, i a l’oficial de Girona que facin lliurar a Perpinyà Hipòlit o al
seu procurador un benefici un benefici perpetu a l’església de Sant Joan de Perpinyà,
amb els seus drets i pertinences.

A.S.V., Reg. Aven., 263, f. 195r-v.

In eodem modo. Venerabili fratri episcopo Vivariensis et dilectis filiis abbati monasterii
beate Marie de Regali, ville Perpiniani, Elnensis diocesis, ac officiali Gerundensi. Salutem,
etc. Laudabilia probitatis, usque cedere teneantur. Quocirca, discrecioni vestre per
apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium
seu alios eundem Perpinianum vel procuratorem suum eius nomine in corporalem
possessionem beneficii sacerdotalis ac iurium et pertinenciarum predictorum inducatis
auctoritate nostra et defendatis inductum, amoto ab illo quolibet detentore, facientes
ipsum vel dictum procuratorem pro eo ad huiusmodi beneficium ut est moris admitti
sibique de ipsius beneficii fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obvencionibus
universis integre responderi. Non obstantibus omnibus supradictis seu si29  eisdem
episcopo Elnensis et //195v// capitulo dicte ecclesie beati Johannis vel quibusvis aliis
comuniter vel divisim a prefata Sede indultum existat, quod interdici, suspendi vel
excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac
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de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem. Contradictores per censuram
ecclesiasticam appelacione postposita compescendo.

Datum ut supra. Expedita XI kalendas octobris, anno XIIº. R(aimundus) de Valle.
Tradita parti XI kalendas octobris anno duodecimo. Johannes Abonis.

4

1403, octubre, 13. Saló d’Arles.
Benet XIII reserva un benefici eclesiàstic sobre l’església catedral de Tortosa per a
Perpinyà Hipòlit, administrador de la capella de l’Hospital de l’Infant Pere.

A.S.V., Reg. Aven., 315, f. 529r-530r.

Dilecto filio Perpiniano Ypoliti, perpetuo beneficiato30 , administratori nuncupato in capella
hospitalis Hospitali Infantis Petri nuncupati, Dertusensis diocesis. Salutem etc. Vite ac
morum honestas aliaque probitatis et virtutum merita super quibus apud nos fidedignorum
comendaris testimonio nos inducunt ut tibi reddamur ad graciam liberales. Volentes
itaque tibi, qui presbiter es, premissorum meritorum tuorum intuitu graciam facere
specialem, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura eciam si in ecclesia
cathedrali //f. 529v// existat consuetum clericis secularibus assignari cuius fructus,
redditus et proventibus si cum cura sexaginta, si vero sine cura fuerit quadraginta librarum
turonensium parvorum, secundum taxacionem decime valorem annuum non excedant
ad collacionem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem
venerabilis fratris nostri episcopi Dertusensis et dilectorum filiorum prioris et capituli
singulorumque canonicorum et personarum ecclesie Dertusensis, Ordinis sancti Augustini,
eciam si racione dignitatuum, personatuum, administrationum vel officiorum quas, quos
seu que in eadem ecclesia obtinent illut habeant conferre seu ad ipsum presentacionis
comuniter vel divissim pertinens siquod XIIII kalendas junii anni Domini millessimi
quadringentesimi decimi vel ex tunc in antea vacaverit quod tu per te vel procuratorem
tuum ad hoc legitime constitutum, infra unius mensis spacium postquam tibi vel eidem
procuratori vacacio illius innotuerit duxeris acceptandum, conferendum tibi post
acceptatione huiusmodi cum omnibus iuribus et pertinenciis suis donacioni apostolice
reservamus, districtius inhibentes eisdem episcopo, priori, capitulo, canonicis et personis
ne de huiusmodi beneficio interim eciam ante acceptationem eandem nisi postquam eis
constiterit quod tu vel procurator predictus illud nolueritis acceptare, disponere
quoquomodo presumant ac decernentes exnunc irritum et inane si secus super hiis31  a
quo quam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, non obstantibus
quibuscumque statutis et consuetudinibus ipsius32  cathedralis vel alterius ecclesie in
qua huiusmodi beneficium forsan fuerit contrariis juramento confirmacione apostolica
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vel quacumque firmitate alia roboratis aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de
huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales
Apostolice Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint eciam si per eas ad inhibicionem,
reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus
preterquam auctoritate nostra huiusmodi beneficia expectantibus in huiusmodi beneficii
assecucione te volumus anteferri sed nullum per hoc eis quo ad assecucionem
beneficiorum aliorum prejudicium generari. Seu si eisdem episcopo, priori, capitulo,
canonicis et personis vel quibusvis aliis comuniter vel divisim ab eadem sit Sede indultum
quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id compelli non
possint quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem,
provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi [mencionem] et qualibet alia
dicte sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat per quam
presentibus non33  expressam vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gracie impediri
valeat quomodolibet vel differri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris
mencio specialis aut si presens non fueris ad34  prestandum de observandis statutis et
consuetudinibus ipsius cathedralis vel alterius ecclesie in qua huiusmodi beneficium forsan
fuerit //f. 530r// ut prefertur solitum juramentum dummodo in absencia35  tua per
procuratorem ydoneum et cum ad ecclesiam ipsam accesseris corporaliter illud prestes
seu quod in capella hospitalis Hospitalis Infantis Petri nuncupati, Dertusensis diocesis
quoddam perpetuum beneficium sine cura administracio nuncupatum nosceris obtinere
aut si hodie pro alio vel aliis super equali vel equalibus gracia vel graciis de36  simile benefi-
cio ad collacionem, provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem
episcopi, prioris, capituli canonicorum et personarum predictorum comuniter vel divisim
pertinentem litteras nostras duxerimus concedendas. Nos enim tam illas quam presentes
effectum sortiri volumus quacumque constitucione apostolica contraria non obstante. Nulli
ergo, etc, nostre reservacionis, inhibicionis, constitucionis et voluntatis infringere, etc.

Datum Sallone, Arelatensis diocesis, III idus octobris, anno decimo.

5

1403, octubre, 13. Saló d’Arles.
Benet XIII mana a l’abat del monestir de Santes Creus, al prebost de Tarragona i al
canonge de Sogorb, Bernat Fort, que reservin per a Perpinyà Hipòlit, administrador de la
capella de l’Hospital de l’Infant Pere, un benefici eclesiàstic a l’església catedral de
Tortosa i que li’n facin lliurament tan bon punt n’hi hagi un de vacant.

A.S.V., Reg. Aven., 315, f. 530r.
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In eodem modo. Dilectis filiis abbati monasterii Sanctarum Crucum, Terraconensis diocesis
et preposito Tarraconensi ac Bernardo Fortis, canonigo Segobricensis ecclesiarum.
Salutem et graciam. Vite ac morum, etc. usque non obstante. Quocirca, discrecioni
vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum per vos
vel alium seu alios huiusmodi beneficium per Nos ut premittitur reservatum cum vacaverit
ut prefertur eidem Perpiniano post acceptacionem predictam cum omnibus iuribus et
pertinenciis supradictis auctoritate nostra conferre et assignare curetis, inducentes eum
vel procuratorem suum eius nomine in corporalem possessionem beneficii iuriumque et
pertinenciarum predictarum et defendentes inductum ac facientes ipsum vel dictum
procuratorem pro eo ad huiusmodi beneficium ut est moris admitti sibique de ipsius
beneficii fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obvencionibus universis integre
responderi. Non obstantibus omnibus supradictis seu si eisdem episcopo, priori, capitu-
lo, canonicis et personis vel quibusvis aliis comuniter vel divisim a prefata sit Sede indultum
quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint per litteras apostolicas non facientes
plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem.
Contradictores auctoritate, etc.

Datum ut supra. Expeditum II kalendas junii, anno XVI. B. Fortis.

6
1415, desembre, 30. Perpinyà.

Benet XIII, havent estat vacant el benefici perpetu de l’hospital de l’infant Pere per
defunció de Perpinyà Hipòlit, havent procedit el noble Pere Icard, procurador general del
comtat de Prades, a presentar davant del vicari de Tortosa, Miquel Soler, en Marc Lluc,
beneficiat perpetu de l’església parroquial de Falset, per ocupar el dit benefici, i donat
que hi ha dubtes sobre la validesa de la dita presentació, procedeix a manar al bisbe de
Vasione, al precentor de Sogorb i a l’oficial de Tarragona que lliurin l’esmentat benefici
al dit Marc Lluc.

A.S.V., Reg. Aven., 349, f. 172v-173r.

Venerabili fratri episcopo Vasionensi et dilectis filiis precentori ecclesie Segobricensis
ac officiali Terraconensis. Salutem, etc. Vite ac morum honestas aliaque probitatis et
virtutum merita super quibus dilectus Marcus Luca, perpetuus beneficiatus in parrochiali
ecclesia de Falceto, Terraconensis diocesis, apud Nos fidedignorum commendaris testi-
monio nos inducunt ut sibi reddamur ad graciam liberales. Exhibita siquid nobis nuper
pro parte dicti Marci peticio continebat quod olim perpetuo beneficio administracione
hospitalis Infantis Petri comuniter nuncupato, Dertusensis diocesis, quod quondam
Perpinianus Ypoliti, ipsius beneficii perpetuus beneficiatus dum viveret obtinebat, per
obitum ipsius qui extra romanam curiam diem clausit extremum vacante, dilectus filius
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nobilis vir Petrus Ycart, miles, procurator generalis comitatus de Prades, Terraconensis
diocesis, antedicte comite carente cum ad comitem dicti comitatus pro tempore
existentem presentacio persone ydonee ad dictum beneficium quociens illud vacare
contingit pertineat, prefatum Marium ad dictum beneficium sic vacans dilecto filio Michaeli
Falconis, rectori parrochialis ecclesie de Soler, Maioricensis diocesis, vicario ecclesie
Dertusensis, quam tunc ad manus nostras retinebamus in spiritualibus et temporalibus
generali extra romanam curiam infra tempus debitum presentavit, idemque vicarius
presentacione huiusmodi per eum37  extra eandem curiam admissa dictum beneficium
sic vacans prefato Marco contulit et providit eciam de eodem. Cum autem sicut eadem
peticio subiungebat dictus Marcus dubitet collacionem et provisionem huiusmodi ex
certis causis iuribus non subsistere dictumque beneficium adhuc vacare dicatur, Nos
volentes dicto Marco premissorum meritorum suorum intuitu graciam facere specialem,
discrecioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum
per vos vel alium seu alios dictum beneficium cuius fructus, redditus et proventus illud
pro tempore obtinenti et in eo non residenti ultra vigintiquinque libras monete
Barchinonensis ut idem Marcus asserit non valent comuniter annuatim sive ut premittitur
sive alias quovismodo et per quamcunque aliam personam vacet dummodo tempre date
presencium non sit in eo alicui specialiter ius quesitum eciam si disposicioni apostolice
specialiter reservatum existat cum omnibus iuribus et pertinenciia suis eidem Marco,
auctoritate nostra, conferre et assignare curetis, inducentes eum vel procuratorem suum
eius nomine in corporalem possessionem beneficii iuriumque et pertinencium predictorum
et defendentes inductum, amoto exinde quolibet illicito detentore ac facientes ipsum vel
dictum //f. 173r// procuratorem pro eo ad illud ut est moris admitti sibique de ipsius
beneficii, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obvencionibus universis integre
responderi, contradictores auctoritate, etc. non obstantibus si aliqui super provisionibus
sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel
generales Apostolice Sedis vel legatorum eius literas impetraverit eciam si per eas ad
inhibicionem, reservacionem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quibus
omnibus in assecucione dicti beneficii prefatum Marcum volumus anteferri, sed nullum
per hos eis quo ad assecucionem huiusmodi aut beneficiorum aliorum preiudicium
generari, seu si episcopo Dertusensi pro tempore existenti vel quibusvis aliis coniunctim
vel divisim a dicta sit Sede indultum quod ad recepcionem vel provisionem alicuius minime
teneantur et ad id compelli aut quod interdici, suspendi vel excomunicari non possint
quodque de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis ad eorum collacionem,
provisionem, presentacionem seu quamvis aliam disposicionem coniunctim vel separatim
spectantibus nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de verbo ad38  verbum de indulto huiusmodi mencionem et qualibet alia
dicte Sedis indulgencia generali vel speciali cuiuscumque tenoris existat, per quam
presentibus non expressam vel totaliter non insertam effectus earum impediri valeat
quomodolibet vel diferri et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris
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mencio specialis, aut quod idem Marcus in prefata parrochiali ecclesia de Falceto
quoddam perpetuum beneficium sine cura noscitur obtinere, Nos enim ec nunc irritum
decernimus et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attemptari.

Datum Paniscole, Dertusensis diocesis, III kalendas januarii, anno vicesimo se-
cundo. Expeditum III marcii, anno XXIII. Antonius de Campis.
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MONJOS DE SANTES CREUS, ADMINISTRADORS DE L’HOSPITAL
DEL PERELLÓ AL SEGLE XVI*

MARÍ I BRULL, Gerard

RESUM: Estudi sobre els monjos del monestir de Santes Creus que foren administradors
o majorals de l’hospital del Perelló a finals del segle XV i especialment al llarg del segle
XVI. S’aporta el nom d’onze administradors, desconeguts fins a l’actualitat.

Paraules clau: “Hospitals d’època moderna”, “Hospital del Perelló”, “monestir de Santes Creus”.

RESUMEN: Estudio sobre los monjes del monasterio de Santes Creus que fueron admi-
nistradores o majorals del hospital del Perelló a finales del siglo XV y especialmente a lo
largo del siglo XVI. Se aporta el nombre de once administradores, desconocidos hasta la
fecha.

Palabras clave: “Hospitales de época moderna”, “Hospital del Perelló”, “monasterio de Santes Creus”.

*

L’hospital del Perelló era una institució d’assistència a pobres, malalts i pelegrins, nascuda
al segle XIV, que estava situat a la població del Perelló, al Baix Ebre, sobre la via de
comunicació que unia de Barcelona i Tarragona amb Tortosa i València.

Aquest hospital ha estat conegut amb diversos noms al llarg de la seva història, en funció
de diferents circumstàncies: el nom de la població, tant en la seva forma actual (hospital
del Perelló) com en la medieval (hospital de la Font del Perelló); el nom de la seva
fundadora, Blanca d’Anjou, muller de Jaume II (hospital de la reina Blanca), o el nom de
l’Orde d’assistència a pobres i pelegrins d’origen italià nomenat Sant Jaume d’Altopascio,
de la província de Lucca, en una forma traduïda lliurement al català i expressada en
diverses variants, algunes breus (hospital de Sant Jaume o hospital d’Altipàs) i altres
més completes hospital de Sent Jacme d’Altipàs,

L’hospital de la Font del Perelló va entrar en relació directa amb el monestir de Santes
Creus en dues ocasions: una de puntual, l’any 1313, quan Jaume II va provar d’encarregar
la direcció de l’Hospital a l’abat Pere Alegre, en un intent no reeixit; l’altra, que seria la
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definitiva, a partir del 28 de gener de l’any 1443, data en què la reina Maria, muller
d’Alfons el Magnànim va posar l’hospital sota el control de Santes Creus, fins almenys el
segle XVIII, que és la darrera data que es té notícia de l’existència de l’hospital.

PERIODITZACIÓ DE LA HISTÒRIA DE L’HOSPITAL DEL PERELLÓ

A grans trets, podríem fixar una periodització en quatre etapes1 : un període fundacional,
entre 1308 i 1316; el període de control de l’Orde d’Altopascio, entre 1316 i 1415-21; el
moment de transició amb en Ramon Trilla, entre 1415 i 1443; i la direcció definitiva a
càrrec de monestir de Santes Creus, que dura entre 1443 i un moment encara no precisat,
possiblement al segle XIX, quan desapareix totalment la institució.

a. etapa fundacional (1308-1316):

L’etapa fundacional ve determinada pel testament2  de la reina Blanca d’Anjou, l’any 1308,
en què deixava 2.500 lliures de Barcelona per a la construcció de l’hospital, i designava el
seu marit, Jaume II, com a marmessor per a dur a terme les seves últimes voluntats3 . La
reina va morir el 13 d’octubre de l’any 1310, de resultes del part de la seva filla Violant, i va
ser el seu marit el principal encarregar d’impulsar la realització del projecte4 .

Efectivament, veiem que l’any 1313, acabat del tot l’edifici o gairebé5 , Jaume II va inten-
tar encomanar la direcció de l’hospital al monestir de Santes Creus, promulgant unes
ordinacions o estatuts6  per les quals s’havia de regir la institució i designant a més el
frare convers fra Sanç de Boïl com a administrador. Davant la negativa de l’abat, en
aquell moment Pere Alegre, Jaume II va haver de promulgar unes segones Ordinacions7 ,
l’any 1314, amb lleugeres modificacions, designant com a administrador un funcionari
reial, el panicer major Ramon Satorre.

Aquest període de crisi es resol el 13168 , quan Jaume II reïx a trobar una institució idònia
per a dirigir l’hospital: l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio, prop de Lucca, a la Toscana,
en aquells moments encara en expansió, dedicat a l’assistència a pobres i pelegrins,
amb presència en gairebé tots els territoris d’Europa occidental.

b. direcció de l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio (1316 - 1415/21):

L’actuació de l’Orde de San Jaume d’Altopascio sobre l’hospital de la Font del Perelló es
va iniciar l’any 1316 i va durar una mica més d’un segle. En aquest marge de temps es
van produir alguns moments crítics, especialment la segona meitat del període, els darrers
cinquanta anys.
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De manera puntual, el 12 de juliol de l’any 1368 la reina Elionor va acusar l’administrador
(que aleshores rebia el nom de comanador) de no administrar degudament la institució
ni fer-li les reparacions pertinents, i va manar al procurador reial de Tortosa, en Guillem
Barberà, que procedís a retenir els 800 sous que cada any havia de pagar a l’hospital de
les rendes reials de la ciutat de Tortosa.9 . Uns mesos després la situació va tornar a la
normalitat, en demostrar-se documentalment la legalitat d’aquells 800 sous que
pertocaven a l’hospital per concessió del rei Jaume II de l’any 131410 , però amb la
condició explícita que el procurador reial de Tortosa havia de supervisar la gestió de
l’administrador i obligar-lo a reparar la cambra major del espital e tot ço que·y faça a
reparar11 .

Molta més transcendència va tenir l’esclat del Gran Cisma d’Occident, l’any 1378, amb
l’elecció primer d’Urbà VI (a Roma) i poc després de Climent VII (elegit a Fondi i establert
posteriorment a Avinyó), cosa que va separar l’Hospital del Perelló, en territori sota
obediència als Papes d’Avinyó, de la casa principal d’Altopascio, sota l’obediència dels
Papes de Roma. La lluita entre aquestes dues faccions (cada una considerant-se el
Papa legítim i excomunicant la part contrària) i l’intervencionisme del reis d’Aragó, que
intenten repetidament atribuir-se la facultat de nomenar l’administrador (especialment
Joan I i Martí I), fan que la història de l’hospital del Perelló en aquests anys sigui força
convulsa12 . Amb tantes dificultats, no es pot fixar la fi del període de control d’Altopascio
de manera precisa en una data concreta. Per aquest motiu proposo la data doble de
1415-1421.

Efectivament, en un primer moment, podríem considerar que el període acaba l’any
1415, quan Benet XIII, actuant amb absoluta independència del Mestre de l’Orde, a qui
corresponia en realitat el dret de nomenar l’administrador, va designar en Ramon Trilla
com a administrador13 .

Però malgrat aquesta circumstància, el Mestre d’Altopascio no va pas renunciar als seus
drets sobre l’hospital del Perelló, i només va haver d’esperar que Benet XIII perdés el
poder i els seguidors que tenia com a Papa (antipapa). Això es va produir quan Ferran I li
va negar l’obediència el 6 de gener de 1416  (tal com van fer més tard els reis de Navarra
i de Castella) i quan el Concili de Constança el va privar de la dignitat pontifícia, l’any
1417, procedint a l’elecció d’un nou Papa, en Martí V.

Aleshores, aprofitant aquesta conjuntura favorable, potser el mateix any 1417 o almenys
l’any següent14 , el Mestre d’Altopascio, a través del seu procurador, l’ardiaca major de
Tortosa Joan Amargós, va reclamar la restitució de les rendes, ingressos i drets que li
corresponien sobre l’hospital del Perelló. D’aquesta manera, podem considerar que el
període de domini d’Altopascio es va prolongar fins a la resolució d’aquest litigi, que es

Monjos de Santes Creus, administradors de l’hospital del Perelló al segle XVI
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va produir en dues etapes: de primer, l’any 1419, hi va haver una sentència d’Alfons el
Magnànim favorable a Altopascio, mentre que dos anys més tard, el 1421, la reina Maria
va promulgar una altra sentència favorable a Ramon Trilla, que va resoldre la situació de
manera definitiva.

La primera, datada el 25 d’octubre de l’any 141915 , va ser contrària a Ramon Trilla.
Alfons el Magnànim, davant la voluntat del Mestre i Capítol d’Altopascio per a continuar
exercint la direcció i administració de l’hospital tal com havia disposat la reina Blanca
d’Anjou en el seu testament16 , va sentenciar que l’hospital del Perelló i les seves rendes
i drets pertanyien al Mestre d’Altopascio i va condemnar el Ramon Trilla al pagament de
les despeses del litigi17 .

Però havent apel·lat en Ramon Trilla, hi ha una sentència posterior, de l’1 d’octubre de
142118 , en què la reina Maria, muller d’Alfons, va revocar i declarar nul·la la sentència del
seu marit. A més, va manar que el batlle de Tortosa procedís a fer una inspecció de
l’hospital per a saber l’estat de l’edifici i de les rendes, amb l’obligació d’elaborar un
informe a fi de posar remei a les possibles mancances19 .

c. Ramon Trilla (1415/21- 1443):

El període sota la direcció de Ramon Trilla és en realitat una transició entre l’Orde de
Sant Jaume d’Altopascio i el monestir de Santes Creus. Com acabem de veure, el seu
nomenament a càrrec de Benet XIII, antipapa, un parell d’anys abans que aquest perdés
el suport dels darrers reis que encara el recolzaven, li va representar seriosos problemes
de legitimitat per a ocupar el càrrec d’administrador, bàsicament pel fet de no haver
estat designat pel Mestre d’Altopascio (a més de no formar part de l’Orde).

La sentència de la reina Maria de 1421, que hem esmentat, el va deixar reafirmar com a
administrador de l’hospital en una situació totalment de fet, de la qual la pròpia reina
se’n va aprofitar per a reivindicar i fer ús del juspatronatus domus sive hospitalis vocati
Sancti Jacobi d’Altipàs, loci Fontis del Parelló; és a dir, reconeixia la vinculació més o
menys directa amb l’orde Altopascio (esmentar-lo com a “hospital de Sant Jaume
d’Altipàs” no sembla que fos simplement una qüestió de nomenclatura), però en canvi
negava la capacitat de designar l’administrador20 .

La difícil crisi per la que estava passant l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio en aquells
moments, que venia de mitjans del segle anterior, s’acabaria manifestant amb la
supressió del Capítol de frares, l’any 1459. D’aquella situació se’n va aprofitar la reina
Maria per a exercir el dret de patronat i manifestar que la jurisdiccio et totali administracio
hospitalis ville Fontis del Perelló, tam ex dotacione seu fundacione hospitalis ipsius
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quam alias ad dominum regem manifeste spectet et in earum possessione seu quasi
idem dominus rex sit hospitaleque predictum eciam sit sub regiis proteccione et salva-
guardia constitutum21 .

És en aquest estat de coses en què l’Orde d’Altopascio no tenia recursos per a reivindi-
car els seus drets, que la reina Maria va voler canviar l’administrador, l’any 1434, nomenant
per a aquest càrrec el donzell de Xàtiva Bernat Ferrer22 . En Ramon Trilla, però, va aconseguir
superar aquesta situació mitjançant una sentència favorable als seus interessos, datada
el 27 d’abril d’aquell any23 .

En canvi, no va poder resistir al projecte definitiu de la reina Maria per a lliurar l’hospital
a la direcció del monestir de Santes Creus, cosa que es va dur a terme els anys 1442-
1443, quan va ser definitivament expulsat d’aquell càrrec que amb tants conflictes havia
exercit durant vint-i-cinc anys.

d. Monestir de Santes Creus (1443-s. XIX):

Aquet període pràcticament no ha estat mai estudiat, ja que la historiografia sobre
l’hospital del Perelló s’ha dedicat sempre al període fundacional i a l’època medieval en
general, i s’atura en arribar a l’expulsió de Ramon Trilla i l’encomanació al monestir de
Santes Creus, l’any 1443.

Documentalment, el canvi s’inicia el 26 d’octubre de 1442, quan la reina Maria va enviar
el seu capellà, mossèn Pere Sancho, a visitar l’hospital  per a què informés de l’estat de
l’edifici i de la capella, de les rendes, de l’administració, del compliment del servei
d’assistència a pobres, pelegrins i malalts i de les funcions de l’hospital en general, així
com de la vida i costums de l’administrador24 .

El 28 de gener de l’any següent, 144325 , la reina Maria va procedir a destituir en Ramon
Trilla, acusant-lo de greus irregularitats26 : per la seva culpa, negligència i mala
administració l’hospital havia arribat a tal deteriorament i àdhuc ruïna que gairebé no
s’esperava res més que la fi de la seva destrucció, ja que s’ensorrava l’estructura dels
edificis, els pobres de Crist, sans o malalts, no hi eren allotjats ni mantinguts, no es feien
misses, no es cantaven pregàries a Déu, no es deien oracions, no s’hi feien altres obres
de caritat, sinó que, desitjant només el seu propi benefici, oblidant el respecte i el servei
diví i la seva salvació, menyspreant les disposicions reials, no tenia temor d’aprofitar-se
de les rendes, fruits i emoluments de l’hospital, gastant en aliments per la seva dona i
fills i pel seu propi patrimoni, i ni tan sols, en consideració dels pobres, mai no va tenir el
pensament en la construcció de les cases de l’hospital que ja s’enfonsaven ni en gastar
una mica pel seu manteniment.
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A continuació, va procedir a incorporar l’hospital amb les seves rendes i drets al monestir
de Santes Creus, en presència de Pere Sanchis, prevere de la capella reial i procurador de
l’abat, i Bernat Solà, síndic i ecònom del monestir: Comittimus, tradimus et comendamus
curam, regimen et administracionem hospitalis predicti loci Fontis de Perilione et omnium
reddituum, proventuum et aliorum bonorum et iurium suorum ... dictumque hospitale una
cum redditibus, bonis et iuribus suis ac aliis predictis dicto vestro monasterio Sanctarum
Crucum et suis abbate et conventui unimus, aneccimus et incorporamus serie cum eadem.

Aquesta disposició es va completar amb la concessió de la protecció reial sobre l’hospital,
els frares, l’edifici i les rendes, datada a València el 25 de gener de 1444, amb les
mateixes acusacions de negligència i ruïna notòria, sicut nemo est qui nesciat. Tot plegat,
ho confirma el rei Alfons des d’Itàlia, el 20 de setembre de 144527 .

ELS FRARES ADMINISTRADORS DE SANTES CREUS: MAJORALS

Dels administradors que han hagut al llarg dels cinc-cents anys de vida de l’hospital del
Perelló, els més coneguts per la historiografia han estat només, de manera exclusiva
durant dècades: fra Martí de Lucca, el primer administrador (o comanador) de l’Orde
d’Altopascio, i en Ramon Trilla28 .

Actualment se’n coneixen uns quants més: Sanç de Boïl, Ramon Satorra29 , fra Joan
Bernat30 , Íñigo Ortiz de Salvatierra31 ... i alguns altres que encara estan en procés de
publicació32 . Pel que fa als frares de Santes Creus que foren administradors del Perelló,
no hi ha encara res publicat.

Per entrar en aquest tema, cal en primer lloc fer un esment al nom que rebia l’administrador
en les diferents etapes històriques de la institució: els primers, durant l’etapa fundacional,
no van rebre gairebé mai una denominació específica i només van ser anomenats frater
conversus bonus et circunspectus de monasterio Sanctarum Crucum ( ) o bé homo
laycus qui... ipsum hospitalem administrabit; a partir de la direcció de Sant Jaume
d’Altopascio (any 1316) s’acostuma a donar-li preferentment la denominació de
comanador; a finals del segle XIV i durant el període de Ramon Trilla se l’anomena més
aviat administrador; finalment, sota el domini de Santes Creus (a partir de 1443) són
anomenats sempre majorals.

Així doncs, la intenció d’aquesta comunicació és oferir un primer llistat sobre els majorals
designats per l’abat del monestir de Santes Creus, en l’àmbit inèdit de la història de
l’hospital del Perelló al segle XVI. Les primeres referències de què disposem corresponen,
però, a dos frares del darrer quart del segle XV.
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a. fra Antoni Falcó: 1477

El tenim documentat en un únic document de Joan II, datat a Tortosa, el 7 de maig de
l’any 1477, quan el rei escriu a Pau Badia i a Lluís Gràcia, receptor i col·lector
respectivament de la lleuda de Tortosa, i els mana que lliurin a lo amat nostre frare
Anthoni Falcó, administrador del hospital del Perelló, alguna quantitat de diners, amb
motiu de la molta necessitat en què està l’hospital33 .

b. fra Joan Salvador: 1496

D’aquesta persona és la que disposem de l’esment més imprecís, però al mateix temps
és, possiblement, una de les més interessants. El trobem en el fogatge de l’any 1496, en
el llistat dels caps de casa del poble34 ; dels 27 focs registrats, un correspon a Bertomeu
Monfor, qui està en Sen Jordi, del terme de dit loc; es refereix a una persona que en
aquell moment es troba o resideix a Sant Jordi d’Alfama. La veracitat d’aquesta referència
ve confirmada amb una petita nota afegida, que diu: És ver hi stà. Fra Salvador, de l’Orde
de Sentes Creus en lo spital de dit loch.

Aquest fra Salvador és sens dubte fra Joan Salvador, el monjo que cap al 1490 va copiar
el manuscrit de fra Bernat Mallol, anomenat Compendium abreviatum, i el va completar
amb un últim capítol que contenia notícies històriques a partir de l’any 1430 (Si bé fra
Mallol va morir l’any 1428, el manuscrit conté una nota en l’encapçalament força poste-
rior i de mà anònima, que diu: Se començà y acabà est llibre entre lo any 1413 i 1430) 35 .

El fet que fra Joan Salvador fos administrador de l’hospital del Perelló justifica l’interès
que demostra en incloure les referències històriques a l’hospital en la seva obra, més
encara quan comprovem que el redactat del Compendium abreviatum es correspon de
manera força textual als comentaris continguts en la concessió de la reina Maria de l’any
1443:

Concessió de la reina Maria36 : ...culpa, negligencia et mala
administracione Raymundi Trilla, qui illud rexit et administravit ac
ipsius curam gessit ab annis citra et ultra viginti, ad tantam
devenerit diminucionem, ymmo perniciem quod fere nil quam
finale eius exterminium speratur, domorum quidem eius iam corruit
hedifficium, pauperes Christi sani vel infirmi non recipiuntur in illo
nec per consequens sustentantur, non celebrantur misse, Deo
non cantantur laudes, non oraciones funduntur, non alia caritatis
opera ibi fiunt, contra iuxta fundacionem dicti hospitalis erant et
sunt fieri ordinata; prefatus etenim Raymundus Trilles, proprie



68 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 61-77, ISSN: 0213-0718

Gerard Marí Brull

utilitatis cupidus, divini honoris et servicii ac sue salutis inmemor
regiamque disciplinam contempnens, redditus, fructus et
emolumenta hospitalis iamdicti uxori et filiis ac sibi alimentis
prestitis in alios suos usus et proprium proprium patrimonium
semper convertere non expavit...

Redacció del Compendium abreviatum atribuïda a fra Joan Salva-
dor37 : Et iste (Ramon Trilla) plusquam per viginti annos tenuit
regimen et administracionem ipsius hospitalis et iurium suorum, in
quo tempore, propter culpam et negligenciam atque malam
administracionem eius, ad tantam devenit diminucionem et
pernicium hospitale prefatum, quod fere nichil quam finale eius
exterminius sperabatur nam domorum eius iam corruerat edificium
pauperes Christi sani vel infirmi non recipiebantur in illo, nec
sustentabantur, misse et alie oraciones, nec alia caritatis opera ibi
fiebant que iuxta fundacionem dicti hospitalis sunt fieri ordinata,
quia prefatus ipse Raymundus Trilla proprie utilitatis cupidus divini
honoris atque servicii et sue salutis inmemor redditus, fructus et
emolumenta hospitalis iamdicti uxori et filiis suis et alimentis eorum
et in proprium patrimonium atque in alios usus semper convertebat.

Sembla força evident que la font fou la pròpia documentació de l’hospital, conservada
en el poble mateix o bé traslladada a Santes Creus, sense d’oblidar que fra Joan Salva-
dor fou també notari i arxiver del monestir38 .

c. fra Andreu Roca: 1526

El 5 de juliol de 1526, fra Bernardí Tolrà, abat de Santes Creus i capellà reial major,
davant la necessitat de nomenar una persona que s’encarregui de l’atenció als pobres
i de l’administració de l’hospital del Perelló tant per a acollir caritativament els pobres
com per a celebrar-hi misses, reparar i mantenir l’edifici i fer totes les coses acostumades,
encomana al dilecte en Crist fra Andreu Roca, monjo in presbiteratus ordinem constituto,
el dit hospital amb les seves rendes, drets, emoluments i possessions, considerant-lo
idoni com a majoral de l’hospital39 .

Aquest nomenament no és indefinit, sinó que està subjecte a la voluntat de l’abat: dum
tamen nobis placuerit et de nostro prossesserit voluntatem; També el constreny a passar
comptes cada any de la seva gestió en el mateix monestir: nobis quemlibet anno de
receptis per vos redditibus distributis et administratis compotum et racionem hich in
nostro monasterio reddatis.
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Finalment, cal comentar que en esmentar l’hospital fan una evocació de la memòria de
la reina fundadora, Blanca d’Anjou, enterrada al monestir40 , fundato per excellentissimam
dominam reginam Aragonum, preselsse recordacionis, in hac nostra ecclesia honorifice
tumulatam. Si bé basen els drets del monestir sobre aquest hospital com a procedents
de la voluntat de la reina: iuxta prefate excellentissime domine regine disposicionem et
voluntatem; de manera estricta la legitimitat de la direcció de Santes Creus sobre l’hospital
del Perelló només procedeix de la concessió de la reina Maria, l’any 1443. Aquesta
tergiversació dels fets serà una constant en la documentació posterior.

d. fra Antoni Grasses: 1543

El 20 d’abril de 1543 tenim el nomenament del monjo fra Antoni Grasses, com a síndic
per a rebre les 40 lliures barceloneses que ha de rebre l’hospital del Perelló sobre les
lleudes i rendes reials de Tortosa41 . Si bé no l’esmenta directament com a majoral, al foli
87 d’aquest llibre, formant part de l’índex, se l’anomena explícitament d’aquesta mane-
ra: Procura per a frare Anthoni Grases, maioral del Parelló.

e. fra Joan Maimó: 1552

El 4 de febrer de 1552, fra Joan Porta, prior de Santes Creus, en absència de l’abat, el
molt reverent en Crist pare fra Jaume Valls, in remotis agentis, reunit en Capítol amb vint-
i-tres dels monjos, tanquam maior et sanior pars et plusquam due partes monachorum
conventualium dicti monasterii, nomenen el venerable i religiós fra Joan Maimó in
majoralem hospitalis nostri apud locum del Perelló, Dertusensis diocesis, amb les ja
esmentades obligacions de celebrar missa a la capella i acollir i atendre els pobres de
Crist i la responsabilitat de recaptar les rendes que corresponen a l’hospital, especialment
les 40 lliures de Barcelona que anualment ha de cobrar sobre les lleudes i rendes reials
de la ciutat de Tortosa42 . La duració del càrrec va igualment vinculada a la voluntat de
l’abat.

Com ja hem vist en el cas de fra Andreu Roca, també evoca la memòria de la reina
fundadora com a font de la que emana la vinculació entre l’hospital i el monestir: per
excellentissimam dominam Blancham, reginam Aragonum, eximie memorie, in dicto mo-
nasterio honoriffice tumulatam, fundati el constructi, cuius administracio ad nos et dictum
monasterium et conventum iuxta ipsius fundatricis voluntatem pertinet et spectat.

f. fra Marc Oller: 1556

El dia 11 de juny de l’any 1556, el molt reverent fra Jaume Valls, abat, juntament amb el
Capítol, amb assistència de vint-i-tres monjos, nomenen el venerable i religiós fra Marc
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Oller, monachum ansianum dicti monasterii, absent, in majoralem eorum hospitalis apud
locum del Perelló, Dertusensem diocesis, amb les habituals referències a la reina Blanca43 .

També es tracta d’una concessió dum de dicti reverendi domini abbatis processerit
beneplacito voluntatis, i les seves funcions són celebrar missa a la capella de l’hospital,
allotjar, servir els pobres de Crist i la resta de coses segons les disposicions de la reina
fundadora, semper ad Dei laudem, gloriam et honorem. Entre les rendes que li correspon
cobrar, destaquen sempre les quaranta lliures de Barcelona que cada any, pro
sustentacione et alimentacione dicte domum et hospitalis del Perelló super lezdis et
redditibus regalibus civitatis Dertuse.

g. fra Magí Porta: 1560

El 23 de maig de 156044 , tenim un altre instrumentum majoralie, sindicatus, procuracionis
et actorie ac economatus. El molt reverent abat del convent de Santes Creus, fra Jaume
Valls, va nomenar el venerable religiós fra Magí Porta, monjo profés i prevere, com a
majoral de l’hospital del Perelló, en presència dels deu monjos assistents al Capítol. El
document repeteix les mateixes circumstàncies que hem vist en els nomenaments
anteriors.

Hi ha una certa dificultat d’interpretació en un document poc posterior a aquest, datat a
Santes Creus, el 5 de juny del mateix any 156045 ; es tracta d’una carta de procura, en
virtut de la qual el venerable fra Joan Camalers, frare laic del monestir, actuant amb
llicència dels seus superiors, va designar en Bartomeu Pallarès, del Perelló, per a cobrar
els diners que devien algunes persones del Perelló i de Fullola i fer les àpoques
corresponents.

No sembla que fra Joan Camalers fos el majoral, ja que no fa servir aquest nom i només
dues setmanes abans havia estat designat fra Magí Porta. Tampoc no diu que les
quantitats degudes fossin vinculades a l’hospital. Però si fos així, segurament estaria
actuant en funcions, davant l’eventual circumstància que fra Porta encara no hagués
pres possessió del càrrec. Abans d’acabar l’any, el 27 de desembre, va ser nomenada
una nova persona com a majoral, en una reunió de Capítol on precisament no hi fou
present en Magí Porta. Descartem, però, la seva defunció perquè força més tard el
tornem a trobar, com ara l’any 1593 com a sotsprior46 .

h. fra Montserrat Sanç: 1560

L’abat fra Jaume Valls va morir el 23 de desembre de 156047  i tres dies després, el 26 de
desembre48  va ser elegit nou abat fra Jeroni Contijoc; aquest, el dia següent, divendres
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27, va nomenar majoral de l’hospital el religiós fra Montserrat Sanç, amb les mateixes
característiques que hem vist anteriorment.

Podria tractar-se d’un nomenament nou fet pel nou abat, redistribuint les persones sota
la seva autoritat, però el fet que en aquest document Montserrat Sanç rep la denominació
de monacho monasterii predicti Sanctarum Crucum, presenti, et majorali dicti hospitalis
Perilionis, fa pensar que ja ocupava aquest càrrec amb anterioritat i el que fa el nou abat
no és més que una confirmació. Com que en el Capítol on s’aprovà aquest nomenament,
amb assistència del nou abat i de vint-i-sis monjos, no hi era present en Magí Porta, pren
força l’idea que aquest havia mort, de manera que fra Montserrat Sanç estava ocupant
el càrrec de majoral de l’hospital del Perelló; en aquest cas, per força caldria admetre
també l’esmentat fra Joan Camalers com a un dels majorals.

Tenim alguna referència més sobre Montserrat Sanç com a síndic, ecònom i procurador
de l’hospital del Perelló, quan el 2 d’abril de 1562 el trobem a Santes Creus, en un reunió
del Capítol, tractant amb l’abat i els altres presents sobre la capbrevació dels béns de
l’hospital49 .

Cal esmentar també un parell de documents dels anys 1565 i 1566 sobre l’administrador
de l’hospital del Perelló, que no poden correspondre a Montserrat Sanç, sinó
probablement al seu successor. Malauradament, no n’esmenten el nom. Aquests dos
textos fan referència a un litigi que van portar a la Reial Audiència l’administratoris
hospitalis pauperorum et peregrinorum Fontis del Perelló, juntament amb els habitants
de Fullola Pere Sabater i Antoni Pallarès, contra Pere Pinós, síndic de la Batllia de Miravet,
i el lloc de Miravet, de tal manera que estaven enfrontats tant per la via civil com per la
criminal50 .

i. fra Jaume Ortiz: 1568

El 21 de novembre de 1568, l’abat Jeroni Contijoc i els vint-i-tres monjos reunits en
Capítol general, tanquam maior, idonea et sanior pars et plusquam due partes
monachorum conventualium eiusdem monasterii, unànimement varen nomenar com a
síndic i procurador el reverent pare fra Jaume Ortiz, monjo de Santes Creus, en absència,
ja que era comorantem in hospitali del Perelló et eius curam gerentem, per a procedir a
capbrevar, en nom del monestir, tots i cada un dels censos, terres, propietats i possessions
que fossin de l’hospital, tant a Fullola com al Perelló. En document a part consta l’acta
notarial de la firma de la carta de procura51 .

Analitzats de manera estricta, aquests textos consisteixen només en l’autorització que
va fer el Capítol i l’abat a un monjo per a què procedís a fer la capbrevació dels béns i
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rendes de l’hospital, sense donar-li el tractament de majoral; però pel fet que aquest fra
Jaume Ortiz era ja resident al Perelló i encarregat de la gestió de l’hospital, cal deduir que
exercia les funcions d’administrador de l’hospital.

j. fra Antic Prim: 1593

El 12 de febrer de 1593, el mateix abat Jeroni Contijoc i vint-i-cinc dels seus monjos,
reunits en Capítol, habita tamen prius inter nos super hiis matura deliberacione,
constitueixen el venerable i religiós fra Antic Prim in majoralem hospitalis nostri apud
locum Fontis del Perelló, Dertusensis diocesis, amb les habituals argumentacions
referents a la reina Blanca d’Anjou, la limitació a un període determinat a voluntat de
l’abat i les obligacions de fer missa a la capella, d’acollir i mantenir els pobres, de
recaptar i administrar les rendes de l’hospital (especialment les 40 lliures sobre la lleuda
i rendes reials de Tortosa). Cal comentar, però, que en aquest cas s’hi afegeix l’obligació
de recaptar també aquelles rendes que fan a l’abat i al convent les viles de Tivissa i
Falcet52 .

L’abat fra Jeroni Contijoc va morir el 30 d’agost de 159353 , de manera que el 5 de
setembre següent trobem la confirmació d’aquest nomenament de fra Antic Prim com a
majoral, quan el nou abat fra Pere Nogués, amb l’assistència dels vint-i-sis monjos
reunits en Capítol, va nomenar altre cop el venerabilem et religiosum fratrem Antichus
Prim per al càrrec de majoral a l’hospital del Perelló. Aquest nou nomenament conté les
mateixes circumstàncies que l’anterior, incloent-hi les referències a les rendes tam in
civitate et territorio de Tortosa et locis del Perelló et de Fullola et de Falcet ac de Tivissa54 .

k. fra Jaume Ortiz: 1594 (segon cop)

L’1 de novembre de l’any 1594, encara no dos anys després del nomenament de fra
Antic Prim, trobem el Mandatum firmatum per abbatem et conventum fratri Jacobo Ortís,
majorali hospitalis del Perelló, en què l’abat fra Pere Nogués, d’acord amb el parer dels
vint-i-quatre monjos reunits en Capítol, varen constituir en majoral de l’hospital del
Perelló el venerable i religiós fra Jaume Ortís, absent del Capítol55 . Així doncs, sembla
que 24 anys després del seu primer nomenament fra Jaume Ortiz ocupà de nou el càrrec
de majoral de l’hospital del Perelló.

Les característiques d’aquest nou nomenament són les mateixes que en els altres ca-
sos, fins al punt que el text no es desenvolupa en la seva integritat, sinó que porta
inserida una anotació que remet al nomenament del seu immediat predecessor: Fiat ut
in alia firmata fratri Anticho Prim, de verbo ad verbum usque ad finem que est foleo 55
huius libri notularum.
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l. fra Andreu Benet: 1598

Finalment, el 31 de maig de 1598 tenim el darrer nomenament del segle XVI. Novament
l’abat Pere Nogués i el Capítol, amb la participació de vint-i-tres monjos, van designar el
venerable i religiós fra Andreu Benet com a majoral de l’hospital56 . En aquest cas, el
document és gairebé un calc, mutatis mutandis, del nomenament precedent; com aquell,
també ara remet al document de fra Antic Prim: Fiat ut in alio firmato fratri Anticho Prim,
que est in primi libro, foleo 55, usque Actum est hoc...

*    *    *

A partir de les dades de què disposem, amb fra Jaume Ortiz queda cobert de manera
aproximada el llistat d’administradors de l’hospital del Perelló segle XVI. La sèrie no és
continuada, però a partir dels anys en què tenim documentat algun nomenament (anys
1526, 1543, 1552, 1556, 1560, 1568, 1593, 1594 i 1598) es podria deduir una duració
teòrica en el càrrec de majoral de quatre anys, llevat de certes anomalies: aquesta
seqüència es veu de 1552 a 1556 i a 1560, possiblement ens manca un nomenament
per a l’any 1564, que passa directament al 1568; la sèrie de quatre anys es reprèn els
darrers anys del segle, 1594 i 1598.

Els nostres coneixements sobre els segles posteriors són pràcticament nuls. S’ha escrit
que el monestir de Santes Creus regentà l’hospital fins a l’any 1640, quan el poble fou
pres i incendiat per les tropes del marquès de los Vélez durant la Guerra dels Segadors57 .
Francisco Manuel de Melo, militar portugués al servei de Felip IV, va fer la narració
d’aquests fets: Era el Perelló pueblo pequeño pero murado... tenía dos puertas, y esas
guardadas de torres que las cubrían a caballero. Defendióse, llegó la artillería, y fue
batido por casi un día entero, y resistiera otros si uno de los de adentro, temeroso por la
vista de todo el ejército, que se hallaba ya junto, no se determinara a rendirse. Hizo
llamada secretamente sin dar parte a los suyos: negoció la vida, y dio una puerta: fue
entrado el lugar, y se hallaron solamente trece hombres, cosa digna de saberse... Llegó
el Vélez, y el lugar fue repartido a los que le seguían, más como cuartel que como
despojo: el ejército alojó en campaña en torno de él, y aunque con gruesos cuerpos de
guardia se estorbó la entrada a la multitud de la gente, ni por eso dejaron de pegarle
fuego: ardieron muchas casas con tal violencia, que los cabos salieron arrojados de las
llamas...58

Certament, aquest episodi bèl·lic fou força tràgic pel Perelló, però no consta cap referència
sobre la destrucció de l’edifici de l’hospital.
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Altres autors exposen que Santes Creus fou present al Perelló fins a la darreria del segle
XVIII o potser fins a l’any 183559 ; sempre, però, sense poder aportar cap dada documental.

Sens dubte, la consideració de l’any 1835 deriva dels procés desamortitzador iniciat pel
govern de Mendizábal i la conseqüent exclaustració que va patir el monestir i la dispersió
dels monjos, cosa que també va succeir a l’arxiu i a la biblioteca. Però no s’ha trobat cap
mena de notícia relativa a l’hospital del Perelló, de manera que si bé és possible que
hagués desaparegut en aquells anys del segle XIX60 , també podria ser que ja hagués
deixat d’existir amb anterioritat a la desamortització. Cal tenir en compte que Santes
Creus va sofrir altres processos desamortitzadors previs, com ara l’any 1820, quan el
monestir va ser suprimit i abandonat per primer cop i el seu patrimoni subhastat, malgrat
que pocs anys més tard serien restituïts fins l’any fatídic de 183561 .

La referència més tardana coneguda amb certesa és de la segona meitat del segle XVIII,
en un litigi que sembla iniciar-se l’any 1757 i que encara el 1762 enfrontava la ciutat de
Tortosa amb el padre don fray Félix de Areny, del Cister, prior y administrador del referido
Hospital del Perelló ... unido al Monasterio de Santas Cruces del mismo Orden, sobre el
dret d’utilitzar les terres comunes del terme general de Tortosa i la  facultat de
l’administrador del Perelló per a prohibir que los vecinos de Tortosa no entren con sus
ganados ni se aprovechen de la dehesa o término de Fullola62 .

NOTES

* Aquesta comunicació ha estat possible gràcies al Projecte d’Investigació “L’Hospital de Sant Jaume d’Altopascio

(Lucca, Toscana, Itàlia) a la Font del Perelló (1316-1422)”, concedit per l’Excm. Ajuntament del Perelló.
1. Antoni Conejo ho estructura en cinc etapes, en considerar el període fundacional com a dos períodes diferents,
malgrat que fossin de molt curta durada (d’un i dos anys): CONEJO DA PENA, Antoni: “Assistència hospitalària i
defensa del territori al Baix Ebre: la fortalesa-hospital de Sant Jordi d’Alfama i l’hospital del Perelló”, dins Recerca,
8 (Tortosa, 2004), p. 269; CONEJO DA PENA, Antoni: Assistència i hospitalitat a l’edat mitjana. L’arquitectura dels

hospitals catalans: del gòtic al primer renaixement, tesi doctoral llegida a la U.B. l’abril del 2002, pp. 187-188,
inèdita.
2. A.C.A., Reial Cancelleria, Varia 21, núm. 13, folis 3r-8r, Redactat a conseqüència de les grans dificultats en
l’embaràs del seu nové fill, l’infant Ramon Berenguer, FORT i COGUL, Eufemià: La reina Blanca d’Anjou, (pseudònim
Francesc A. Miquel) Barcelona, 1975, pp. 42-43.
3. A més del rei, van ser designades altres cinc persones com a marmessors: el bisbe de València i canceller Ramon
Despont, el confessor del rei Guillem d’Aranyó i tres oficials de la cancelleria pròpia de la mateixa reina: el porter
Gonçal Garcia, el majordom Vidal de Vilanova i el canceller Ramon de Muntanyana. Però aquests no intervenen en el
procés de construcció i dotació de l’hospital, ja que la documentació només posa de manifest la iniciativa i direcció
de Jaume II: només de manera ocasional en trobem alguna referència, com ara en els primers estatuts promulgats
el 28 de juny de l’any 1313: interveniente voluntate et consilio aliorum comanumissorum testamenti ipsius domine

regine, (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 210, folis 60v-61r).
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4. Algunes fonts (A.H.N. de Madrid, Códices 302-B, Compendium abreviatum, manuscrit del segle XV) pretenen que
la construcció va començar en vida de la reina, però només hi ha documentació sobre aquest punt a partir de 1312,
quan el ciutadà de Tortosa Guillem de Ceret era l’encarregat de les obres per manament reial (A.C.A., Reial
Cancelleria, registre 240, foli 21r; MARTÍNEZ FERRANDO, J.E.: Jaime II de Aragón. Su vida familiar. Barcelona,
1948, doc. 115, p. 75).
5. També el Compendium abreviatum, esmentat a la nota anterior, defensa que l’hospital non erat ex toto perfectum,
(A.H.N. de Madrid, Códices 302-B, f. 59v). Fort i Cogul també era del parer que l’edifici era ben lluny de poder ésser

destinat a la seva missió hospitalària. FORT i COGUL, E.: “Els hospitals del Coll de Balaguer”, dins Estudis d’Història

Medieval, vol III, (Barcelona, 1970), p. 6.
6. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 179, número 3093; registre 210, folis 60v-61r.
7. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 181, número 3236; registre 211, foli 177r.
8. A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 183, número 3447; registre 212, folis 113r-114r. Estan documentades
les negociacions a partir del 1315, quan Jaume II va enviar al Mestre d’Altopascio el text amb les condicions per
lliurar-li la direcció de l’hospital (A.C.A., Reial Cancelleria, registre 242, folis 132v-133r, del 18 d’abril) i la resposta
del lloctinent de Mestre, des de París, el 4 de juliol (A.C.A., Reial Cancelleria, pergamins, carpeta 182, número 3373,
transcrit a MARÍ i BRULL, Gerard: “L’hospital de la Font del Perelló i l’Orde de Sant Jaume d’Altopascio: notes
inèdites de la seva relació”, dins Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, 1992, XVII,
pp.231-237).
9. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 157v.
10. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, folis 191v-192r.
11. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 1575, foli 192r.
12. MARÍ i BRULL, Gerard: La memòria de Blanca d’Anjou i Jaume II en la lluita pel control de l’Hospital de la Font

del Perelló (1308-1443), comunicació presentada al Congrés Bernat de Fonollar. La Corona catalanoaragonesa a la

Baixa Edat Mitjana: Bernat de Fonollar, viceprocurador de Jaume II i senyor de Sitges i Campdàsens, Sitges, 26-28
d’octubre de 2006, inèdita.
13. A.S.V., Reg. Aven., 345, f. 696r-v. Transcrit a MARÍ i BRULL, Gerard: “Les funcions de l’administrador de
l’hospital del Perelló segons el Mestre d’Altopascio (1389) i el Papa Benet XIII (1415): l’època del Cisma d’Occident
(1378-1417)”, dins Gimbernat. Revista Catalana d’Història de la Medicina i de la Ciència, 2005, XLVI, doc. 2, pp.35-
36.
14. El 10 de desembre de 1417 tenim documentada la presentació feta per Ramon Trilla davant del notari de Tortosa
Pere Miralles de tres documents referents a l’hospital del Perelló i les seves rendes, en virtut del pregó manat fer pel
Batlle General de Catalunya, Pere Basset. Podria tractar-se de l’inici d’aquest procés de reclamació del Mestre
d’Altopascio  (A.C.A., Reial Patrimoni, Batllia General, classe 1, A, núm. 7, folis 72r-76v).
15. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2741, folis 41v-42v. L’executòria es troba al mateix registre, folis 42v-43r.
16. Alfons el Magnànim havia enviat al Mestre d’Altopascio una còpia del document de fundació i dotació de
l’hospital, amb la reclamació que en el termini de tres mesos enviés una administrador o un frare del seu Orde per
a regir l’hospital. El Mestre i Capítol de l’Orde va respondre de Florència estant, el 2 de març de 1419, manifestant
estar disposats a exercir la direcció de l’hospital. Així consta en el contingut de la mateixa sentència, A.C.A., Reial
Cancelleria, registre 2741, folis 41v-42v.
17. Alfons el Magnànim va encarregar al llicenciat Gabriel Cardona (que va ser el relator de la causa) que fes la
taxació de les despeses, el qual va estimar que eren  32 lliures, 10 sous i 6 diners. El 8 de novembre del mateix any
1419, el rei manava a diversos oficial reials de Tortosa i de Tarragona que executessin els béns de Ramon Trilla per
un valor equivalent. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2741, folis 46r.
18. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3237, folis 90v-91r.
19. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2955, foli 109v.
20. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3125, foli 138r-v.
21. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2987, folis 50v-51r.
22. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3125, foli 138r-v. L’executòria d’aquest nomenament es troba al mateix
registre, al foli 138v.



76 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 61-77, ISSN: 0213-0718

Gerard Marí Brull

23. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3244, folis 45r-46r.
24. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3023, foli 112rv.
25. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3139, folis 77r-79r. Inserit en la confirmació d’Alfons el Magnànim, del 20 de
setembre de 1445, A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, folis 26v-29r.
26. La majoria d’historiadors han seguit aquest judici tan negatiu en referir-se a l’actuació de Ramon Trilla, però
caldria relativitzar-ho una mica, ja que aquests comentaris en la documentació de la reina Maria són especialment
tendenciosos a favor dels seus interessos i en tot cas hi van haver altres administradors acusats dels mateixos fets,
en algunes ocasions rehabilitats posteriorment. MARÍ i BRULL, Gerard: Documents de l’Archivio Segreto Vaticano per

a la història del Perelló durant el Gran Cisma d’Occident (1378-1417), inèdit.
27. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, folis 119v-120v.
28. MORERA y LLAURADÓ, Emili: Tarragona cristiana, vol. II, Tarragona, 1899, pp. 217-218; VALLS i TABERNER,
Ferran: “L’Hospital del Coll de Balaguer fundat per l’infant Fra Pere d’Aragó”, dins Estudis Franciscans, 39
(Barcelona, 1927), p. 105; MILIAN BOIX, Manuel: “La Orden de San Jaime de Altopascio, de Luca, en el hospital de
“la Font del Perelló” (1316-1422)”, dins Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico, 31 (Barcelona, 1970), pp.
87-103; FORT i COGUL, E.: “Els hospitals del Coll de Balaguer”, dins Estudis d’Història Medieval, vol III, (Barcelona,
1970), pp. 3-25; FORT i COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant).
Barcelona, 1974, 61 pp.; BOYER i GIL, Antoni; PALLARÈS i LLEÓ, Amadeu: Història d’El Perelló. Barcelona, 1978,
208 pp.; BASSEGODA NONELL, Juan: “L’Hospitalet de l’Infant”, dins Revista Técnica de la Propiedad Urbana

(Tarragona, 1981), p. 37. Fins i tot aquells historiadors que van caure en la confusió entre l’hospital del Perelló i el
del Coll de Balaguer, també esmenten algun d’aquests administradors: PASTOR y LLUÍS, F.: “Castillo de San Jorge
de Alfama y hospital de peregrinos”, dins Boletín de la Real Academia de la Historia, 50 (Madrid, 1907), pp. 485-
489; CARRERAS CANDI, Francesc: “En un rincón de la ibérica Ilercavonia (Perelló en 1294 y 1342)”, dins Las

Noticias, 11090 (Barcelona, 6 de novembre de 1927); CARRERAS CANDI, Francesc: La navegación en el río Ebro.

Notas históricas, Barcelona, 1940, p. 93; BRU i BORRÀS, F.M.: Fulls d’història de la vila de Tivissa i del seu territori

antic. Tarragona, 1955, p. 168. En Cèsar Martinell, tot i esmentar “un seglar” que tingué l’hospital al llarg de vint
anys, no en diu el nom, MARTINELL BRUNET, Cèsar: “Els hospitals medievals catalans”, dins Pràctica mèdica, III
(Tarragona, 1935), p. 121.
29. MARÍ i BRULL, Gerard: La fundació de l’hospital de la reina Blanca d’Anjou (1308-1330), El Perelló, 1988, 69
pp.; CONEJO DA PENA, Antoni: “Assistència hospitalària i defensa del territori al Baix Ebre: la fortalesa-hospital de
Sant Jordi d’Alfama i l’hospital del Perelló”, dins Recerca, 8 (Tortosa, 2004), pp. 251-273.
30. MARÍ i BRULL, Gerard: “La successió de fra Martí de Luca”, dins La Font del Perelló, 59 (El Perelló, 1989), pp.
21-22.
31. MARÍ i BRULL, Gerard: “Les funcions de l’administrador de l’hospital del Perelló segons el Mestre d’Altopascio
(1389) i el Papa Benet XIII (1415): l’època del Cisma d’Occident (1378-1417)”, dins Gimbernat. Revista Catalana

d’Història de la Medicina i de la Ciència, XLVI (Barcelona, 2006), doc. 2, pp.17-41.
32. MARÍ i BRULL, Gerard: La memòria de Blanca d’Anjou i Jaume II en la lluita pel control de l’Hospital de la Font

del Perelló (1308-1443), comunicació presentada al Congrés Bernat de Fonollar. La Corona catalanoaragonesa a la

Baixa Edat Mitjana: Bernat de Fonollar, viceprocurador de Jaume II i senyor de Sitges i Campdàsens, Sitges, 26-28
d’octubre de 2006, inèdita.
33. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3380, folis 33v-34r.
34. Lo Perelló, carrer de Tortosa. Dit dia, davant les dites tres persones, comparegueren en Berthomeu Blanc, veguer,

e Matheu Martí, jurat de dit loc. E liuraren e adveraren llur nòmina del thenor següent. Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, Consell de Cent, Fogatges XIX-13, sense foliació, Libre de fogatges de les vegueries de Tarragona,

Tortosa, Montblanch y comptat de Prades, M CCCC LXXXX VI.
35. FORT i COGUL, Eufemià: El senyoriu de Santes Creus. Barcelona, 1972, p. 19, nota 1.
36. A.C.A., Reial Cancelleria, registre 3139, folis 77r-79r. Inserit en la confirmació d’Alfons el Magnànim, del 20 de
setembre de 1445, A.C.A., Reial Cancelleria, registre 2780, folis 26v-29r.
37. FORT i COGUL, Eufemià: El senyoriu de Santes Creus. Barcelona, 1972, p. 414.
38. L’antic arxiu del monestir de Santes Creus estava organitzat en armaris, subdividits en calaixos i caixons, plecs



77Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 61-77, ISSN: 0213-0718

Monjos de Santes Creus, administradors de l’hospital del Perelló al segle XVI

(lligalls) i sacs; efectivament, existia un armari amb el nom “Perelló”, que contenia un sol calaix, el número 30, amb
la documentació dins d’un sac. FORT i COGUL, Eufemià: El senyoriu de Santes Creus. Barcelona, 1972, pp. 26 i 31.
39. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13879, full solt al final.
40. Pels detalls sobre el seu enterrament a Santes Creus, vegeu FORT i COGUL, Eufemià: La reina Blanca

d’Anjou, (pseudònim Francesc A. Miquel) Barcelona, 1975, pp. 57-58.
41. A.H.N. Madrid, Códices, 315-B, folis 96v-97r.
42. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13909, folis 126r-127v.
43. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13864, folis 44v-45v.
44. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13864, folis 94v-95r.
45. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13864, foli 107r.
46. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13895, folis 13r-15r, Liber primus notularum de Jeroni Miró, notari
públic de Cervera, resident a Santes Creus: frater Maginus Porta, subprior.
47. FORT i COGUL, Eufemià: Monasterio de Santes Creus. Síntesis histórico-descriptiva, Santes Creus, 1976, p. 61.
La seva làpida, com la d’altres abats, es troba a la sala del Capítol; vegeu la descripció a FORT i COGUL, Eufemià:
Notícies històriques de Santes Creus. 2. Ms. Baluce 239 de la B.N. París, Santes Creus, 1964, p. 25.
48. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13864, folis 119v-120r.
49. COMPANYS i FARRERONS, Isabel: “Col·lecció de documents del monestir de Santes Creus conservats a l’Arxiu
Històric de Tarragona (1380-2a meitat del s. XVIII)”, dins Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliográfico de Santes

Creus, 17 (Santes Creus, 1954), doc. 150.
50. Per aquest motiu, els doctors de la Reial Audiència van donar dues conclusions a fi de mantenir independentment
les dues vies. En primer lloc, el 9 de novembre de 1565, els doctors Miquel Ferrer, Antoni Ros, Miquel Cordelles i
Miquel Quintana varen determinar que el desenvolupament del judici civil no impedia la causa criminal, només que
causa civilis tractetur in Audiencia civili et criminali in Audiencia criminali (A.C.A., Reial Audiència, Conclusions civils,
1565, folis 225v-266r). Posteriorment, el 19 de febrer de 1566, els doctors Jeroni Sunyer, Adrià Vilana, Bartomeu
Borràs i Miquel Cordelles, deliberaren que calia procedir endavant amb la causa civil, no obstant la causa que es
portava a l’Audiència criminal (A.C.A., Reial Audiència, Conclusions civils, 1566, foli 30v).
51. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13913, Manuale sive prothocolum de Sebastià Ardilles, monjo i
notari públic de Santes Creus. Tots dos documents amb la mateixa cota arxivística per manca de foliació del volum.
52. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13895, folis 13r-15r, Liber primus notularum de Jeroni Miró, notari
públic de Cervera, resident a Santes Creus.
53. FORT i COGUL, Eufemià: Monasterio de Santes Creus. Síntesis histórico-descriptiva, Santes Creus, 1976, p. 63.
54. A.H.N. Madrid, Clero Secular y regular, llibre 13895, folis 55r-57r, Liber primus notularum de Jeroni Miró, notari
públic de Cervera, resident a Santes Creus.
55. A.H.N. Madrid, Clero Secular y Regular, llibre 13895, folis 113v-114v, Liber primus notularum de Jeroni Miró,
notari públic de Cervera, resident a Santes Creus.
56. A.H.N. Madrid, Clero Secular y Regular, llibre 13895, full solt a l’inici del llibre, Liber primus notularum de Jeroni
Miró, notari públic de Cervera, resident a Santes Creus.
57. BOYER i GIL, Antoni; PALLARÈS i LLEÓ, Amadeu: Història d’el Perelló. El Perelló, 1978, pp. 114-115.
58. MELO, Francisco Manuel: Guerra de Cataluña. Barcelona, 1982, p. 134. La primera edició d’aquesta obra la va
publicar l’any 1645, amb el pseudònim de “Clemente Libertino” i amb el títol de Historia de los movimientos y

separación de Cataluña y de la guerra entre la majestad católica de don Felipe el cuarto rey de Castilla y de Aragón,

y la Deputación General de aquel Principado.
59. FORT i COGUL, Eufemià: El trànsit pel Coll de Balaguer (Del Perelló a l’Hospitalet de l’Infant), Barcelona, 1974,
p. 35; FORT i COGUL, E.: “Els hospitals del Coll de Balaguer”, dins Estudis d’Història Medieval, vol III, (Barcelona,
1970), p. 136.
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62. A.H.C.T.E., Perelló, Fullola, 31, paper foli.
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L’ESTUDI GENERAL DE BARCELONA.

NOVES INVESTIGACIONS

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: Amb base a la Corba de Progrés i Temps, s’exposen noves investigacions sobre
L’Estudi General de Barcelona, en els punts següents : El Cartulari, anys 1414-1420; Els
Ribesaltes, any 1474; Una espúria “universitat” d’un Col·legi de Metges i Cirurgians,
amb aplicació de pragmàtiques de Pau i Treva, any 1505; Graduats de Medicina i llicències
de cirurgians, en el període de 1516 a 1532.

Paraules clau:” Ensenyament de la medicina a la Baixa Edat Mitjana”; ”El Protofísic Ribesaltes i els seus fills”;

“Ensenyament de la  Medicina a l’inici de la Edat Moderna”; “Graus de metges i llicències de cirurgians”;

“Ensenyaments superiors contra els Privilegis del Rei i les Constitucions de Catalunya”.

RESUMEN:  Con base en la Curva de Progreso y Tiempo, se exponen nuevas investigacio-
nes sobre El Estudio General de Barcelona en los puntos siguientes: El Cartulario, años
1414-1420; Los Ribesaltes, año 1474: Una espúrea “universidad” de un Colegio de
Médicos y Cirujanos, con aplicación de las pragmáticas de Paz y Tregua, año 1505;
Graduados en Medicina y  licencias de cirujanos en el periodo de 1516 a 1532.

Palabras clave: “Enseñanzas de la medicina en la Baja Edad Media”: “El  Protofísico Ribesaltes y sus hijos”;

“Enseñanzas de la Medicina a inicios de la Edad Moderna”; “Grados de medicina y licencias de cirujanos”;

“Enseñanzas superiores contra los Privilegios del Rey  y las Constituciones de Cataluña“.

*

Hem de recordar la Corba de Progrés i Temps  en un gràfic de coordenades, aplicades a
la investigació i recerca, realitzades fins ara sobre L’Estudi General d’Arts i Medicina de
Barcelona.

Des de 1961 i fins a 1971, amb les recerques dels professors Antonio de la Torre, Jordi
Rubió i Balaguer i altres investigadors, s’inicià un progrés sobre els coneixements de les
ensenyances a Barcelona i concretament del seu Estudi General, amb la publicació a
l’any 1971 dels “Documentos para la Historia de la Universidad de Barcelona. I Prelimi-

nares”, però la corba de progrés s’estabilitzà quedant en posició horitzontal perquè



80 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 79-92, ISSN: 0213-0718

Manuel Riera Blanco

s’anuncià un nou volum dels documents a partir de l’any 1451, i no es publicaren (ignorem
el motiu) i així han estat 35 anys, fins que a PAHCS ( Publicacions de l’Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut) publicaren a l’any 2007 “L’Estudi General d’Arts i Medicina de

Barcelona”  i aquí s’inicia una nova corba de progrés, d’ascens en vertical arribant a un
màxim, que és on està actualment i que es farà horitzontal, fins que noves idees tornin a
iniciar el nou progrés.

Ara les noves investigacions sobre “L’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona”,
van per dues bandes :

- La troballa en una bossa de les deixalles de l’Arxiu de Protocols de Barce-
lona (Reg. 246-46, bossa), que ens falta analitzar.

- Comparar les nostres investigacions i conclusions amb les que hem trobat
i s’expressen en els autors de treballs  de l’Estudi General  que ens
precediren en les investigacions, per reafirmar o corregir.

Hem de ser progressistes, la lectura del llibre de “L’Estudi General d’Arts i Medicina de

Barcelona”  pot ajudar-nos i estimular-nos per progressar en noves investigacions i en
els estudis, que encara estan pendents.

En aquesta comunicació exposarem de forma esquemàtica alguns del temes de la bossa
del registre 246-46 de L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB). En aquesta
bossa hem pogut comptar 54 documents, de format divers, la seva situació no guarda
cap ordre, en  alguns és assenyalada la data en llapis al marge esquerre. Escrits
generalment amb llengua llatina. Pel nostre interès els hem classificat cronològicament
i així els exposarem, amb el número de situació que ocupen a la bossa del registre. Hem
de dir que és difícil classificar-los si no es té noció del tema de l’Estudi General.

I- EL CARTULARI,  anys 1414-1420.

Not. Joan Lunes .Reg. 296/ 46, BOSSA nº 23.

És un plec de 8 folis dobles, cosits, 4 folis escrits per les dues bandes.

És una espècie de CARTULARI de còpies notarials validades, corresponents a Privilegis i
Edictes d’interès per l’Estudi General de Barcelona. Són:
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1er. Còpia notarial validada de 15 de gener de 1414.

És el  privilegi del rei Martí I de 10 de gener de 1401 de fundació de  Studium Generale

artis auxiliaris et egregie medicine, necessària per sostenir l’indigent fragilitat humana.

- Excepte els escrits de la validació del notari i les firmes de testimonis, és
igual que el de l’arxiu d’ACA.

- El notari Joan Almeri, descriu el pergamí inicial : era un plec de dos folis.
. el primer foli  escrit per les dues bandes amb 31 ratlles cada una.
. el segon foli només escrit a la primera banda, amb 21 ratlles.

Aquí ens adonem que la institució reial ja era Estudi General, amb una sola ciència: la
Medicina. Era així perquè el rei podia fer-ho. Creiem que és absurd dir que era una
facultat de Medicina, quan era un Estudi General de Medicina.

2on. Còpia notarial validada el 15 de gener de 1414.

És un pergamí del Papa d’Avinyó Benet XIII, datat a dita ciutat a les nones Julii Pontifficatus

...del mateix Benet XIII... Anno septimo , que ha de ser el 7 juliol de 1402, que estimem
l’any setè del pontificat de l’antipapa.

El pergamí protagonitzat pel senyor Fernando de la Misericòrdia Divina, dotzè apòstol viu
de la Santa Romana Església, prevere, estimadíssim a la Cort d’Aragó i cardenal d’Aragó.

3er. Còpia notarial validada també el 15 de gener de 1414.

És el privilegi del rei Martí I, datat a València el 12 d’abril de 1402.

És la concessió de la protecció especial “a vos dilectes nostris cancellarium, decanum

singulosque magistros ac universitatem et estudentes, tam presentes quam futuris in

Studio medicinae civitatis Barchinones, necnon uxores, filios familiaris et bona vestra

quan habita quan habende sub nostra proteccione especiale...“, que permetien les
Constitucions Generals de Catalunya.

4art. Còpia notarial validada el 20 de gener de 1420.

És la concessió del rei Alfons a Barcelona de 29 de desembre de 1419, Pro Studio

phisice et cirurgie civitatis Barchinone. Era un edicte per fer respectar la Constitució de
1283 que s’inicia: “ Ni Nos ni els oficials nostres espoliem “.
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Ens interessa considerar  la còpia notarial del pergamí del Papa:

- Tenim antecedents del segle XVIII, d’Antoni de Capmany ( Memòries II,
817).

. diu que el Papa concedí  la butlla a favor de l’Estudi el 2 de
maig de 1400. Aquesta butlla no es coneix. Encara no podem dir si és la
que hem trobat.

- Vidal, Reseña Historica de la Universidad Literaria de Barcelona ( p. 7), any 1881, cita
una butlla datada el 7 de juliol de 1400. Aquest document pot ser el que ara aportem,
nosaltres considerem l’any 1395 el primer any del pontificat de Benet XIII. I Vidal pot
considerar com  primer any el de 1394 i, per tant, datada el 7 de juliol de 1400, en aquest
cas pensem deuria estar en primer lloc en el cartulari i no hi és. L’antipapa antecessor va
ser Climent VII ( Robert de Ginebra ) que va morir a Avinyó el 29 de setembre de 1494.
Pedro Martínez de Luna, abans que Papa, hagué d’ordenar-se prevere i bisbe. No hem
trobat la data concreta que Benet XIII va ésser erigit Pontífex. A més, el privilegi del Papa
havia sigut demanat pel rei Martí I, el 10 de desembre de 1400 ( La Torre, doc. nº. 66 ), la
resposta d’aquesta carta no podia ser el 7 de juliol de 1400.

- A la còpia del pergamí : El senyor Fernando de la Misericòrdia Divina, 12è
apòstol viu de la santa Romana Església, prevere i cardenal d’Aragó, ha de
ser Fernando Calvillo, cardenal i bisbe de Tarazona, doncs en aquest últim
punt, el document ho fa constar.

S’exposen les excel·lències de la ciutat de Barcelona i el seu districte o metropolitana
regió, plena de vigor, vitalitat, fertilitat i hospitalària, insigne de multituds i altres comoditats
que tant per mar i per terra aportaran els estudiants, i complint també els desigs dels
pares dels estudiants i docents, els quals troben totes les excel·lències i les gràcies del
món i, decorada per la ciència serà fecunda en els seus fruits i cim de la plenitud àuria de
la literatura universal. Amb l’Estudi General de la Ciència de la Medicina, desitjosa de
rebre no sols els habitants de la ciutat i de la regió per paterna sol·licitud i també dels
forasters que vindran pel mateix camí de l’Estudi. I al senyor rei i als cònsols de la ciutat
de Barcelona pel demés tinguin Estudi General de la ciència de la Medicina.

De la sol·licitud de butlla pontifícia, ens diuen: tenen per costum guardar silenci de la

butlla, perquè no poden expedir les dites gràcies . Hem de fer notar que tampoc es va
concedir per el Papa: “Similia privilegia et libertate per predecessores vestros concessas

universitati Stuidii medicorum Montispesulani ...” que demanava el rei Martí a Benet XIII
el 10 de desembre de 1400.
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Però si com hem vist el privilegi del Papa aprova l’Estudi, concedint que la ciutat Barce-
lona tingui perpètuament al mateix lloc i en temps futur l’Estudi General de la ciència de
la Medicina i li sigui lícit curar, remeiar i tenir estatuts, ordenacions, concessions i honors
del domine mei Papam ... i li donen l’indult i les altres gràcies... sota la butlla plumbea,
Butllata, del Sant Pare.

Amb lògica, el rei Martí I podia concedir els privilegis a l’Estudi General de Barcelona que
havien concedit els seus predecessors a l’Estudi de Montpeller, però el rei no podia
concedir els que havien atorgat els predecessors dels Sants Pares a Montpeller, i pel
que es diu l’antipapa Benet XIII, tampoc els podia concedir i no ho fa.

- Aquest pergamí pot guardar relació amb una carta del rei Martí escrita a
València el 24 de setembre de 1402. Com les seves pretensions anteriors
no foren ateses ni rebutjades, insisteix altra vegada al Papa per a què
concedeixi a l’Estudi General de Barcelona privilegis similars als que altres
Sants Pares donaren a l’Estudi General de Medicina de Montpeller. En
aquesta relació de Jordi Rubió i Balaguer, en lloc “de Papa” va escriure
“Benet XIII”, però aquest nom no apareix escrit a la carta. Creiem que el rei
Martí el 24 de setembre de 1402, va escriure al papa de Roma (no al
d’Avinyó), doncs també el mateix dia 24 de setembre, el rei Martí escrigué
a “Digitur Berengarior Riera, procuratori  regio in curia romana”  sobre
l’assumpte de la carta precedent d’igual data tramesa al Papa: ens referim
als privilegis concedits pels antecessors del Sant Pare a la universitate

Studii medicine ville Montis-pesulani en temps passats concedits.

Però la Història assentada en el punt precedent ens suggereix que dir “cúria romana” és
equivalent a la mateixa “ cúria “ que exercia al voltant dels Papes d’Avinyó; segons
aquest criteri hem de creure que Berenguer Riera exercia de reial procurador a la ciutat
d’Avinyó i no a la Roma dels Sants Pares. El 14 de febrer de 1398, Berenguer Riera és
procuratori de la curia romana i Jordi Rubió tradueix procurador de la “curia Pontifícia “,
ara el rei li dóna instruccions enviades pel cavaller Pere Pardo. Sembla també que el rei
Martí I no volia tractes amb el Papa de Roma Bonifaci IX (1389 a 1404), el què no vol dir
no li enviés espies. Així hem de creure que la Cúria romana estava també al Palazo

Appostolico de Avinnon.

El dit cartulari té un altre interès:

Notem que al CARTULARI no hi  figura cap privilegi corresponent a la facultat d’Arts, quan
l’última inscripció és de l’any 1420. Ho atribuïm a que aquest privilegi els va impedir
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l’elecció de canceller concedida en el primer privilegi del rei Martí, que va ser corregida a
l’unificar els dos cancellers d’Arts i Medicina; per això procuraren pensar només en el
privilegi de Medicina i posar la Medicina al davant de les Arts o fer desaparèixer aquestes
com en el cas del Cartulari.

II – ELS  RIBESALTES, any 1475.

Not. Joan Lunes . Reg. 296 / 46,  BOSSA, nº. 10

És un plec format per dos folis, al centre del plec hi ha cosida una quartilla
- les quatre bandes del folis són escrites en llatí,
- i la quartilla en català, escrita apaïsada.

El document està encapçalat amb la data en llatí, divendres 28 de juliol de 1475.

- És una procura, una carta de poder nominada per Joan de Ribesaltes protofísic
del rei a la ciutat de Barcelona.
- L’acompanyen els seus fills Gaspar de Ribesaltes i Joan de Ribesaltes
- En són testimonis: Pedro de Santodomingo i Luis de Calatayud.

Es tracta dela venda d’unes propietats a la ciutat de Palerm, illa de Sicília.

Joan de Ribesaltes era al 1475, Protofísic del rei Joan II a la ciutat de Barcelona. El 1479
el nou rey Ferran II mantingué en el seu lloc els protofísics conversos i Joan de Ribesaltes
continuà fins morir al 1491. Per aquests document sabem que tenia dos fills, Gaspar i
Joan, però no tenim dades de que en Joan fos metge. El document tracta de qüestions
comercials entre Barcelona i Calatayud per una banda i Barcelona i Palerm per l’altre.
Calatayud tenia una comunitat jueva molt important i d’esperit comercial.

III - UNA ESPÚRIA “UNIVERSITAT” D’UN COL·LEGI DE METGES I CIRURGIANS I LES
PRAGMÀTIQUES DE PAU I TREVA, any 1505.

Not. Joan Lunes.  Reg. 296/ 46, BOSSA

Els protagonistes són, l’Estudi General d’Arts i Medicina de Barcelona, fundat pel rei Martí
I d’Aragó l’any 1401, i una denominada “universitat” d’un Col·legi de Metges i Cirurgians,
que, segons els documents, hem de considerar espúria, falsa, o per intrusió, contra la llei.
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Els documents que aportem son d’origen jurídic, datats a l’any 1505, amb acció a Barce-
lona i Manresa. Es tracta de la revisió d’un procés judicial que ha portat a un metge,
mestre examinat de medicina, i a un cirurgià a les presons ( in carceres ), amb la pretensió
d’aconseguir una nova vista judicial, junt amb la llibertat dels empresonats.

Estudiarem tres documents:

1- PRIMER DOCUMENT encapçalament “Iesus”: ( Bossa, núm. 12 ).

En el primer document considerem que és l’assessor jurídic de la cúria del veguer que
exposa una sèrie de raonaments de dret, que estima certs, amb la base jurídica de les
pragmàtiques de Pau i Treva; per a continuació assenyalar i considerar: les vies judicials
que es poden seguir; presenten els actors, el denunciant i els denunciats, amb les
consideracions oportunes per a seguir.

Així l’assessor judicial comença per exposar (línies 1 a 8) una sèrie de consideracions
diverses sobre la cita del testimoni de Pau i Treva i portar la veritat al prejudici; recordar
el temps de comparèixer, firmar i tornar la penyora i que no obstant, els mateixos
denunciats han d’estar cinc dies en càstig, així com al dia quinzè. També recorda que
amb indicis, no pot el relator ponent llicenciar els quinze dies que siguin dies de presó,
veure que el testimoni de Pau i Treva tenia satisfeta la suficiència i tornar a firmar de iure
com tenir en garantia per tercera classe que tenen  les constitucions per pragmàtica
sanció.

A continuació i dintre del primer ítem, exposa (línies 8 a 20) que la causa es pot portar
dintre de tres vies: “el vicari”, o sia el veguer de la ciutat de Barcelona; “el vicari” o veguer
de Catalunya (entenem que es refereixen al Governador de Catalunya); i finalment, la
Reial Audiència. Assenyalen peculiaritats de cada via.

Després d’aquest últim punt, ens donen el noms dels actors del procés, el dos denunciats:
un mestre examinat en Medicina, sense graus acadèmics, i un cirurgià. El denunciant,
era una institució reial.

En la traducció llatina s’expressen així:

“De qui per aquells de l’acte de la execució apel·lar i clara descobrir quant

injusta, quant injustificat i quant sobtat fou el procés per vos honorable

dux, veguer de Manresa, en la declaració i augment per vos feta sobre

certa revisió al Mestre Antoni Amiguet i Jaume Bofill per convocar en segona
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vegada les qüestions de Pau i Treva junt a la instància de la universitat de

l’Estudi General d’Arts i Medicina de la ciutat de Barcelona, en quan sens

dubte amb les presons de dies el Doctor relator ponent com el quinzè era

el dia quart del present mes de Jané i cert en que el cinquè a dits quinze

dies deuria en tal lloc estar i vos  (el veguer de Manresa)  no podríeu a ells

i algun llibertar o bé llicenciar ( ratlles. 20 a 28 ).

A partir d’aquest punt són qüestions legals que no considerem d’interès aquí.

2 - SEGON DOCUMENT, encapçalament “Iesus  n. Hyeronimus” (Bossa  núm. 13).

El segon document, amb la mateixa cal·ligrafia que l’anterior, escrit a les dues primeres
bandes d’un plec de dos folis, el transcrivim en les parts que és possible, doncs està
trencat i falten ratlles.

Després de l’encapçalament citat s’inicia :

- “En presencia de vos el honorable senyor Veguer de Manresa per Pau i

Treva , trencar sense raó, violar.

Segueix a la segona ratlla un espai en blanc amb una nota marginal que fa referència al
marge esquerre i seguint el  document, diu:

- Primer “el síndic i actor per el venerable Joan Vila, batxiller en Medicina

magnífic ciutadà de Barcelona, Síndic i actor i agent constituït” i en línia

pleníssima de la potestat a sota escrita “ab alma universitate“  Estudi

General  d’Arts i Medicina de la ciutat de Barcelona, & Antoni Amiguet

mestre, en Medicina i Jaume Bofil, cirurgià i dels quals “ in solidum”, a fi de

que a un sol i a tots llibertant de llavors ençà i als que usen la dita universitat

per el seu privilegi i antiquíssima i laudable costum i te pacifica possessió,

reprovant, llicenciant i altres actes exercint, el que altres universitats de

Estudi d’Arts i Medicina ( fem notar no diu Estudi General ) fan de costum

i habitualment la dita universitat donar llicències als cirurgians exercint la

cirurgia d’ofici per ells examinats i a tots de Medicina i Cirurgia; i uns per

dites universitats llicenciant liberalment, presumint i presumeixen per tot

el present Principat, exercint l’ofici i dites llicencies en us pacífic, com

correspon.

E i al contrari que aquest els presos dits , tenim que Berenguer Ranconic

fou per dita universitat llicenciat de...



87Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 79-92, ISSN: 0213-0718

L’Estudi General de Barcelona. Noves investigacions

Aquí trobem l’Estudi General d’Arts i Medicina de la ciutat de Barcelona i al citar unes
altres universitats de l’Estudi d’Arts i Medicina, sense el concepte de General, hem de
creure que es tracta d’universitat espúria per intrusió, falsa perquè concedeixen el que
no poden concedir; pels privilegis del rei a l’Estudi General i les Constitucions de Catalunya,
que diuen que els estudiants han de llegir i estudiar els llibres de Medicina en un Estudi
General. Altra cosa seria que es referissin a Estudis General d’Arts i Medicina amb
privilegi del Papa, l’emperador o el rei,  que poguessin existir amb legalitat.

A continuació apareix un nou personatge: Berenguer Ranconic, al qui li fou donada
llicència de... Hem de suposar que li donaren una llicència per exercir la cirurgia.

Però aquí a la línia 14, ens trobem ratat la primera part del document, les línies 14 a 24
no estan completes. Apareixen els següents conceptes : -fou per a sí concedit l’instrument

i sellat... ;- dit Recondit havitual...; - tenir dicte Amiguet per ventura, es fill del dicte; -la

universitat...; - jurà el seu ofici...; - d’acord amb la veritat, violar les constitucions de

Catalunya no deuen...; - a la ciutat de Manresa i dictes Ranconic existents ....

A partir d’aquest punt (línia 24), el document torna a estar íntegre si bé augmenten els
rastres de les humitats. Ara apareix un nou personatge: don Pere d’Auro i (o Ansó),
podria ser el senyor feudal de la zona pirenaica de la Vall d’Ansó al N.O. d’Osca; al que
segueix la paraula “veguerunt”, en un principi traduirem veguer però, en els documents
aquest ofici és el “vicari” i encaixava millor en el text “veieren venir”. Són coses que es
poden seguir investigant.

Seguirem el text del document a partir de la línia 24-25

“A don Pere d’Auro (o d’Ansó) veieren venir a la dita ciutat de Manresa i ell

mateix interrogà si exercia dit ofici i per quina autoritat, en que el dit Ranconic

estengueren els instruments autèntics,  fou llicenciat per dita universitat i a ell

fou concedida, de on el dicte Amiguet no hi era ignorant màxim, que va rebre

dels vassalls, consumir malament tractar tan de executar, com de paraula del

dit Ranconic entre el demés. En recte que la dita universitat convenia al dit

Ranconic, que no podrà dir dita llicencia i com ...  fos no subjecte pel dit

Ranconic a dita universitat... de si furtar emportar-se res  i el demés, començà

la paraula contra la dita universitat, al preferir que per fi els arrestaren per la

propia autoritat del dit Ranconic, aquest que fos el cinquè de dita llicencia i

que per fí, al dit Ranconic veieren venir per redimir les vexacions, que- per sí...

...no observant de si la dita llicència que en oprimint i tenint d’engollir l’arresta

que ell sigui en principi quatre lliures de un ducat de allà, en un principi robar en

veritat bé, que donar quasi seguretat reberen a cert temps “.
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Al mig de la línia 39 apareix un Ítem.  Continuarem de la pàgina 39 a 50:

- “Així mateix i donat que el relator-ponent local d’aquest Principat, impugnà

aquesta universitat, oprimint les seves llicències i examinats, dient que no

podia concedir-les, que pel privilegi de la dita- universitat damnificada

subsisteix... amb cinc-cents florins d’or... igualment i sòlidament en altres.

cinc cents a Ranconic ....

És difícil per nosaltres entendre el que exposen, els citats florins d’or estan assenyalats
al marge, semblen una multa o la quantitat per seguir expedint llicències. A partir de la
línia 51 i fins a la 56 és difícil traduir i transcriure, falta part del document i les línies estan
incompletes al centre i a la part esquerra del text. Només trobem aquests dos conceptes
intel·ligibles: “les constitucions Pau i Treva pragmàtica ja dita”..... “i pràctica acostumada

i dels dits síndics, firmar de justícia i jurament”.

A partir de la línia 57 fins al final estan íntegres.

- “sobre la bona sortida de la dita universitat, consciència i equivocar-se,

que x ..a l’augment .. inrans ..en ella continguda en que cela ..riedere..

ser vera i riedere - no apartar-se i per lauda i per firmar la predita oferta de

la informació  suplicant fa ortius.. per la justícia complements sigui de la

justícia dita ......i ja que el treball implora que ell sigui benigne i salva la

justícia, agregar, reprimint, interpretant, i corregint, en altre sentit

l’esplendor i protestant al màxim i pagar el dispendi”.

3 - TERCER DOCUMENT. Es una quartilla amb l’encapçalament “ Iesus ”, (bossa núm. 15)

Tracta de que el procurador - advocat fa una querella de Pau i Treva al Tribunal. A
continuació de la querella, en un annex es posa el dia i la relació o solució que el jutge ha
donat de tres dies.

“Ara fa poc evocant  el mestre Antoni Amiguet ha presentat querella com si
fos un trencament de Pau i Treva contra la universitat i Col·legi de metges
i cirurgians de la present ciutat. I que en dita universitat junt al pupilatge
està vidua i inhàbils els professors, per això la dita universitat demana
restitució completa  com altres vegades ha demanat en contra i en temps
passat i demés altres coses i de les quals ja ha fet petició i que li són
perjudicials o nocives i produí el reial privilegi i com d’ell les clàusules i
efectes, així el presenta per demanar la restitució ad integrem, protestant
i pagant dispendis.” .
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El secretari a continuació escriu el següent:

Dia XXIII  23 d’agost any 1505  per respondre dintre de tres dies  i es copien
els documents presentats i es presentin a l’altra part  amb la suplicació de
la cèdula en la querella de Pau i Treva i pactar per la present i fou signada
a principis per indicció  per  el dit Pere Belloch i per Ros .

És clar, pels documents exposats, que estem davant de guerres feudals particulars entre
els metges, en un país molt feudal. Recordem l’assemblea eclesiàstica de Pau i Treva de
Déu i l’abat Oliba i bisbe de Vic a Toluges del Rosselló (any 1027) i l’assemblea civil i el
rei Alfons el Trobador a Fontdaldara o Fondarella (any 1173), amb el naixement de les
pragmàtiques i constitucions de Pau i Treva. Al tombant del segle XIV la doctrina legisla-
tiva fou completada per Jaume Callís amb el seu Tractat de Pau i Treva (maig de 1398-
juny de 1400). A final del segle XV aquesta obra tenia molta difusió i fou impresa a
Barcelona al 1518. Aquests documents exposats són del 1505.

IV- GRADUATS i LLICÈNCIES, en el  període de 1516 a 1532.

Not. Lluís Lunes. Reg 296/46 Bossa

Al  llibre de “L’Estudi General d’Arts i Medicina”  a la pàg. 59, està escrit que:

“Creiem que en el període de 1512 a 1533, el més baix en to de la institució
de l’Estudi General d’Arts i Medicina fundat pel rei Martí: no trobem
qüestions com les que hem seguit, potser perquè estaven pagant les dues
penes de mil florins d’or imposades pel rei i la reina Germana de Foix” .

Es referia  als plets entre els metges a la Reial Audiència de 1513 a 1533.

I només poguérem considerar de forma secundària el fet de 19 de juny de 1519, que la
reina Joana i el seu fill Carles escrivien als oficials perquè prestessin el seu concurs als
Protometges reials en l’exercici de les seves atribucions, perquè hi havia alguns metges,
cirurgians, apotecaris i altres persones, que no volien obeir els seus mandats.

En el període de 1516 a 1532 hem trobat, en les noves investigacions, referències de
graduacions i concessió de llicències. Són:
- Dels graus acadèmics de ”llicenciat, mestre i doctor” en una sola sessió, i són:

- Juan Liula, diòcesi de Tarragona, el 17 de març de 1521
- Narcís Solà, de Barcelona, a 20 de juny de 1526
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- Dos graus de batxiller en Medicina. Són:
- Jaume Bofill, originari de Girona, el 3 de novembre de 1516
- Guillem Barrot, ciutadà de Girona, apotecari, el 16 de març 1526

- Quatre llicències per practicar la cirurgia, que corresponien a :
- Jaume Ferrer, de Tortosa, a 29 de setembre de 1517.
- Salvador Vinies, de Vilafranca del Penedès, el 5 de novembre de 1518.
- Francesc Roig, de Tortosa,  el 29 de maig de 1525.
- Francesco Pila, de la ciutat de Sacer a l’illa de Sardenya, el 5 novesmbre de 1526.

Els noms que citem corresponen als documents notarials, molt acceptables de cal·ligrafia,
redacció i conservació.

Podem seguir els professors de l’Estudi que intervenen en la concessió dels Graus i
Llicències :

- En quant a concessió dels graus de Llicenciat, Mestre i Doctor en Medicina al mateix
temps, intervenen pocs professors:

Bernat de Casaldòvol com a canceller

Els professors mestres d’Art i Medicina col·legiats al nostre Studi :
Guillem de Pedralbes
Rafael Forts
Bartomeu Rull

Al graduar a Narcís Solà està absent el mestre Bartomeu Rull

- En els graus de Batxillers de medicina intervenen:
Bernat de Casaldòvol, com a canceller
Guillem de Ribesaltes com a presentador

- En les concessions de les Llicències d’exercir la cirurgia:

- A l’examen  de Jaume Ferrer, l’any 1517, hi eren presents:
Bernat de Casaldòvol, canceller
Joan Escardó, Batxiller en Medicina i citen un col·legii magiore

Guillerm de Pedralbes i Rafael Fors, mestres d’Arts i Medicina
Gregori Maldovell i Antoni Vilardaga, batxillers en Medicina
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- A l’examen de Salvador Vinies, l’any 1518, hi eren presents:
Bernat de Casaldòvol, canceller
Joan Aguilar, cirurgià i batxiller en Medicina, com presentador
Ferdinando de Ayerbe i Rafael Fors, mestres d’Arts i Medicina
Pere Puig i Narcis Solà, cirurgians i batxillers en Medicina

- A l’examen de Francesc Roig  a l’any 1525, hi eren presents:
Bernat de Casaldòvol, canceller
Joan Escardó, Cirurgià i Batxiller de Medicina
Guillem de Pedralbes i Rafael Fors, mestres en Arts i Medicina
Antoni Vilardaga i Jeroni Masnovel, Cirurgians i Batxillers en Medicina

En el cas de Francesco Pila l’any 1526, hi eren presents:
Bernat de Casaldòvol, canceller de l’Estudi General
Joan Aguilar, Cirurgià i Batxiller en Medicina
Guillem de Pedralbes i Rafael Fors, mestres en Arts i Medicina
Antoni Vilardaga i Pere Puig, Cirurgians i Batxillers de Medicina

Respecte a Narcís Solà, després Narcís de Solà, tenim una prova que inicia la seva professió
com a cirurgià. També apareix un document en relació a la venda d’unes cases del Mestre
Bernat de Casaldòvol com a fill de Bernat Caldofol, apotecari, i de la seva muller.

Es refereixen:
Al testament de Bernat Caldofol
al testament de la seva muller i
al testament del dit Bernat de Casaldòvol

L’ última cita de Bernat de Casaldòvol és el 26 de novembre 1526

També existeix un plec de dos folis units, escrits en tres de les quatre bandes (lloc 14).
Hi ha un forat gran al mig del text que ha estat restaurat .
La  data és de 26 gener de 1532; sembla que elegeixen canceller a Rafael Benet i actuà
de notari Joan Lunes.

V- CONCLUSIONS

Posem fi en forma de síntesis conjunta, com a resum, el que s’ha documentat:

1-Insistim en que resulta absurd dir dels ensenyaments de la institució
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reial, que era una Facultat de Medicina, quan era un Estudi General de
Medicina i poc després un Estudi General d’Arts i Medicina. Sols es citat
com a Medicina i Arts , en l’edicte de correcció, escrit en llengua llatina de
15 de setembre 1402 (ACA. reg. 219, fol. 199v-200) i com Estudi de Medi-

cina, en dues cartes escrites en romancio-valencià el 7 de novembre de
1402 (ACA reg. 2245 fol. 56).

2- Sorprèn que només els reis parlen de respectar les Constitucions de
Catalunya amb bé de la ciència, en els documents exposats dels reis Martí
i Alfons el Magnànim. Tenim antecedents del segle XIV de quatre reis
d’Aragó que no volien es confonguessin els mestres que tenien ciència
amb els que mancaven d’ella.

3- A pesar de cinc Constitucions de Catalunya, es presenta el cas d’una
espúria “universitat” que imparteix docència de Medicina i Cirurgia i
expedeix diplomes, com si fos un Estudi General. Potser per aquests
costums els reis han d’insistir tant sobre complir les Constitucions i sepa-
rar els que tenien ciència i els que no en tenien.

4- Es d’interès el Cartulari pel privilegi del Papa i la deducció d’haver
demanat la butlla pontifícia al Sant Pare d’Avinyó i al de Roma, cosa que
tenim en estudi. I sobre tot, el fet que en el cartulari no hi figuri cap privilegi
de la facultat d’Arts. Al 1534 s’iniciaren les activitats; després del privilegi
de l’emperador Carles existia a l’Estudi un Canceller d’Arts del que després
no en parlaren més. Aquest fet anava contra els privilegis de l’Estudi Ge-
neral d’Arts i Medicina, una vegada complet l’edicte de correcció, en que
només podia existir un Canceller General per les Arts i la Medicina, però en
les seves funcions, actuant independent en les dues ciències.

5- Entre el metges del període de 1516 a 1532 notem que hi predominen
els de procedència de Cirurgia, inicialment cirurgians, que després passen
a obtenir graus de Medicina, i no refereixen el graus d’Arts que poguessin
haver obtingut, com succeeix a partir de 1534, i al mateix Narcís de Solà
canceller de 1539 a 1557. Els cognoms d’Amiguet i Bofill també hi apareixen
com a Mestres d’Arts i Medicina de l’Estudi.
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LA “CARTA DE NATURALESA” DE MESTRE VICENÇ CASTELLÓ,
DOCTOR EN MEDICINA, CATALÀ NATURAL DE MALTA,

EXPEDIDA PER LA CORT GENERAL DE 1585*.

MARÍ I BRULL, Gerard

RESUM: Notícies biogràfiques sobre el doctor en Medicina i en Arts i Filosofia, Vicenç

Castelló, natural de l’illa de Malta, membre de l’Estudi General de Barcelona, nebot del

també doctor en medicina Francesc Castelló. Estudi del contingut de la Carta de Naturalesa

que li va ser concedida a la Cort General de 1585, mitjançant la qual se’l reconeixia com

a català i que li va permetre d’ocupar càrrecs al Consell de Cent barceloní i a la Generalitat

de Catalunya.

Paraules clau: “Vicenç Castelló, doctor en Medicina”, “Cort General de 1585”, “Estudi General de Barcelona”..

RESUMEN: Noticias biográficas sobre el doctor en Medicina y en Artes y Filosofía, Vicenç

Castelló, natural de la isla de Malta, miembro del Estudio General de Barcelona, sobrino

del también doctor en medicina Francesc Castelló. Estudio del contenido de la Carta de

Naturaleza que le concedieron las Cortes 1585, mediante la cual se le reconocía como

catalán y que le permitió ocupar cargos en el Consejo de Ciento barcelonés y en la

Generalitat de Cataluña.

Palabras clave: “Vicente Castelló, doctor en Medicina”, “Cortes de 1585”, “Estudio General de Barcelona”.

*

Tal com es desprèn del Diccionari Biogràfic de Metges Catalans, mestre Vicenç Castelló

havia nascut a l’illa de Malta. Al començament del segle XVII, el trobem com a catedràtic
de l’Estudi General de Barcelona. L’any 1603, era membre del Col·legi de Doctors en
Medicina de Barcelona. L’any 1588, era conseller de l’Ajuntament de Barcelona1 .

En la documentació a vegades és nomenat Vicenç Catxallebre àlies Castelló, que són en

realitat els cognoms patern (vinculat amb l’illa de Malta) i matern (català), si bé va fer ús

pràcticament sempre del cognom propi de la seva família a Barcelona, vinculada amb el

món mèdic.
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No és un personatge desconegut de la historiografia sobre medicina, però el contingut

de la documentació que aquí es presenta aporta dades clares per a conèixer millor els

seus orígens, la seva procedència geogràfica i els seus lligams familiars.

Per a documentar convenientment aquelles notícies biogràfiques més conegudes,

desenvolupo en primer lloc dos apartats: un sobre l’exercici de la seva professió mèdica

(inclosa la vessant docent) i l’altre sobre la funció de conseller segon de la ciutat de

Barcelona que va desenvolupar puntualment entre 1588 i 1589. Un tercer apartat

consisteix en l’aportació del contingut de la “carta de naturalesa” que li va concedir la

Cort General reunida a Montsó l’any 1585.

DOCTOR EN MEDICINA, 1569-70

Vicenç Castelló va esdevenir batxiller el 7 de desembre de l’any 15692 . L’única referència

conservada és la nota sobre el Bachalaureatus in medicina Vincentii Castelló, continguda

en els Llibres de Graus3 . Segons aquella nota, en Vicenç Castelló va ser presentat per

Enric Solanes i en foren els examinadors Cristòfol Castellví i Pere Pau Grimosachs; es fa

constar també que va obtenir el Grau tanquam benemeritus et valde condignos et nemine
discrepante.

No està clara la data del seu doctorat. El doctor J. Danon4  esmenta el 3 d’octubre de

1570, de manera que fou presentat per Simó Desplà i examinat per Onofre Bruguera,

Francesc Castelló, Antic Roca i Enric Solà. Però aquestes dates es contradiuen amb

diverses notícies. Per una banda, el dimecres 8 de desembre de 15685 , quan, reunida la

facultat dels doctors en medicina dins de l’Estudi General de Barcelona, va ser presen-

tada la proposició que Vicens Castelló, nebot de mestre Francesch Castelló, doctor en
medicina, volia ser agregat al Col·legi de medicina, per la qual cosa calia rebre la sòlita

informació de genere. Els doctors reunits van prendre la decisió d’iniciar el procés

acostumat per a agregar-lo.

Per altra banda, hi ha una referència del 21 de juliol del mateix any 1570 (dos mesos i mig

abans) segons la qual l’examen ja s’havia produït, fins i tot amb una polèmica al voltant

de l’actuació d’un dels examinadors, mestre Onofre Bruguera6 .

Segons aquest mateix assentament del 21 de juliol, els doctors del Col·legi varen procedir

a elegir el doctor en medicina Francesc Domingo per a què, juntament amb el rector del

Col·legi i el degà de la facultat, vegin la informació feta en Malta de la persona de Vicens
Catxallebre, àlies Castelló, de Malta, i que després en facin relació a tots.
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Uns dies més tard, el 2 d’agost, la facultat de doctors en medicina de l’Estudi General va

deliberar que se li lliuressin les insígnies de doctor en medicina, emperò que no sia
agregat ni·s tracte de agregar-lo que primer dita facultat no stigue asentada e informada
de son linage, per a la qual cosa li donen un marge de dos anys, sempre a despeses de

Vicenç Castelló. Disposen també que dos doctors redactin els interrogatoris i suplicacions

i que més endavant sigui nomenat un procurador a l’illa de Malta per enviar-li la

documentació, perquè no vinga en mà d’altra persona. Segons el doctor J. Danon, el 3

d’agost va rebre el grau de llicenciat i doctor7 .

Seguint el procés, el 12 d’agost van ser designats mestre Francesc Domingo i mestre

Jeroni Magarola per a què ne tingan chàrrech particular de fer fer la supplicació e
interrogatoris seran necessaris per a la provansa de llinatge de Vicens Catxallebre alies
Castelló, amb intervenció dels doctors en lleis misser Pere Batlle i misser Frederic Font,

doctors de l’Estudi General. Disposen també que el dia següent sigui nomenat el procurador.

Finalment,  el 16 de setembre, attès que mestre Vicens Castelló, doctor en medicina, ha
dada plena prova de son llinatge, conforme ya la han vista, el rector de l’Estudi General

va proposar que es procedís a agregar mestre Vicenç Castelló.

Però no solament es va doctorar en Medicina. Gairebé vint anys més tard, el 2 d’agost de

1589, quan era doctor en medicina i conseller segon de la ciutat de Barcelona, prèvia

obtenció del batxillerat en Arts i Filosofia (sense que tinguem constància de quan es va

produir), va efectuar l’examen per a rebre el grau de Doctor en Arts i Filosofia. Els

examinadors foren Arcàngel Queralt, Jaume Ordoneda i Ciprià Torres, com a doctors en

Arts i Medicina, i Francesc Massó com a doctor en Arts i Filosofia i batxiller en Medicina.

Va ser presentat per Dionís de Jorba, doctor en lleis i donzell de Barcelona, davant el

doctor en Arts i Filosofia Francesc Ferrer.

Rep les consideracions de ser in Artibus et Philosophiae preditus ingenioque acutissimus,
moribus modestus atque omni doctrina preditus, qui sua florenti etate assiduis exercitatus
vigiliis in predicta legali scientia solitam et curiosam operam iugiter impendit, actus
scolasticos et doctoreos tam publice quam private gessit. Francesc Ferrer, d’acord amb

el criteri dels examinadors i actuant en lloc del canceller de l’Estudi General, el bisbe de

Barcelona Joan Dimes Lloris, expressa el dictamen acostumat per a elevar-lo a la categoria

de Doctor: tanquam benemeritum et valde condignum et nemine discrepante declaravit
et constituit ac licenciatum et doctorem in dicta Artium et Philosophie scientia promovit,
fecit et creavit. Aquell mateix dia és agregat al Col·legi de doctors en Arts i Filosofia8 .

De resultes d’aquest doble doctorat i essent membre de dos Col·legis de Doctors, el

trobem de vegades integrat tant en el Col·legi de Medicina com en el d’Arts i Filosofia,
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com ara el 21 d’agost de 1604, que consta en les dues llistes Pro Collegio Medicorum i

Pro Collegio Artium et Philosophie, o el 25 d’agost següent, que forma part d’una comissió

de vint-i-quatre, però pel Col·legi de Doctores Artium9 .

En els Llibres de Grau de l’Estudi General apareix esmentat participant en moltes activitats

de la institució, de la mateixa manera que s’hi troben referències en els Llibres de
Deliberacions dels consellers de Barcelona. No és possible ser exhaustiu aquí en fer una

relació dels càrrecs que va desenvolupar, però per esmentar-ne alguns, podem veure els

següents:

· L’any 1581 el trobem ocupant el càrrec de Vicerector de la Universitatis Academie
Generalis, essent rector en Jeroni Magarola10 .

· El 5 de novembre de 1588, és elegit per a desenvolupar el càrrec d’oïdor de

comptes del clavari de l’Estudi General11 .

· El 24 de novembre de 1589, els consellers de Barcelona el nomenen racional

de l’Estudi12 .

· El 22 de setembre de 1594, el Col·legi de Medicina, procedint a votacions, va

designar lo senyor doctor Vicens Castelló per a portar lo llibre dels torns per un

termini de dos anys13 .

· El 7 de desembre de 159514  està documentat com a clavari de l’Estudi General,

quan el consistori fixa les precedències per a seure entre els consellers i els

càrrecs de l’Estudi: lo prior de Santa Anna, qui és conservador de dit Studi, sega
entre segon y terç consellers, y lo rector del dit Studi entre terç e quart consellers,
y lo clavari, qui vuy és el doctor Vicens Castelló, y los successós clavaris, entre
quart y quint consellers...

· El 9 d’octubre de 1596 és elegit un dels vint-i-quatre consellers de rector de

l’Estudi General; forma també part de la comissió de 8 doctors per a elaborar la

terna per a rector i vicerector i és elegit un dels quatre doctors consularis15 .

· El 25 de setembre de 1602 és elegit consiliari o conseller de l’Estudi General i

en la mateixa sessió és designat també membre de la vintiquatrena per al

bienni següent16 .

· El 12 d’octubre següent és elegit per a formar part d’una comissió de 12 perso-

nes per a discutir sobre la manera de suplir les absències de membres de

l’Estudi que no poguessin assistir als ajuncts, actes y congregacions de la
Universitat17 .

· El 12 d’abril de 1604 el trobem com a Degà de l’Estudi, actuant en el doctorat de

Gregori Salamanca18 .

· Com ja he dit abans, el 25 d’agost de l’any 1604 és elegit per a formar part de la

vintiquatrena, però com a membre del Col·legi de Doctors en Arts19 .
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En l’aspecte docent, està documentat ocupant diverses vegades les càtedres de Medi-

cina de l’Estudi General o com a membre dels tribunals: octubre de l’any 158820 ; novembre

de 158921 ; jutge per a la oposició de la càtedra major de Galeno, el 159422  i el 159523 .

També podríem considerar aquí la seva participació en els exàmens de batxillers i de

doctors, tant en la funció d’examinador (Jeroni Marcó, 1572; Francesc Cabrer, 1574;

Rafael Oms, 1576; Gabriel Antoni Bosser, 1579; Andreu Bonet i Jeroni Jover, 1580;

Tomàs Pujol, 1582; Jeroni Benet Lleudes, 1584; Francesc Jeroni Massó, 1588; Joan Paulí

Amat, 1598; Tomàs Bòria, 1602; Lluc Cabessa, 1603) com fent la presentació del doctorand

(Miquel Coromines, 1574; Melcior Anglada i Francesc Terrassa 1577) 24 .

Està també documentat l’any 160325 , en un episodi de conflicte amb el seu client Carles

de Viladamany i Cruïlles, quant aquest el va requerir per a què anés cap a Vic, on residia,

per a tractar-lo novament dels dolors abdominals que patia. Vicenç Castelló va refusar

d’anar-hi i li va enviar una declaració davant notari argumentant que no podia desplaçar-

se a un lloc tan llunyà i abandonar la clientela de Barcelona.

Conseller segon de Barcelona, 1588-89

Un episodi particular de la seva biografia correspon al període d’un any que va

desenvolupar el càrrec de conseller segon de la ciutat de Barcelona, de novembre de

1588 a novembre de 1589.

Efectivament, el dimecres, 30 de novembre de l’any 1588, festa del gloriós sant Andreu
apòstol, va ser designat conseller, seguint el sistema de la insaculació: E de la bossa de
conseller segon ciutedà, fonch procehit en fer extracció de un rodolí de fusta en y per a
conseller segon ciutedà de la dita ciutat, dins lo qual rodolí fonch trobat scrit lo nom de:
mestre Vicens Castelló, doctor en medecina, conseller segon ciutedà26 .

Els altres membres del consistori que van sortir elegits en la mateixa extracció foren:

mossèn Galceran Cahors y de Soler, consaller (sic) en cap militar; mossèn Joachim
Setantí, consaller terç ciutedà; mossèn Joan Servera, mercader, consaller quart merca-
der, Jaume Colomer, manyà, consaller quint manestral; misser Juan Magarola, doctor en
drets, ciutedà, obrer ciutedà; Joan Morer, notari reyal, obrer artista27 .

El dia següent, dijous 1 de desembre, el nou consistori va procedir a fer el jurament del

seu càrrec. En absència del nou conseller primer, va correspondre al segon, mestre

Vicenç Castelló, d’ocupar el seu lloc. Per aquest motiu, després d’haver sentit missa

davant l’altar de Santa Eulàlia de la Catedral de Barcelona, Vicenç Castelló va procedir,

intus appertamentum vulgo dicti de trenta, domus honorabilis Consilii dicte civitatis, a
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jurar en poder del conseller primer sortint, Galceran de Navell. Fet això, la resta dels nous

consellers varen jurar en poder seu, tenint in manibus suis librum viridum primum
intitulatum, i tots plegats van escoltar la sentència d’excomunicació28 .

L’absència del conseller primer va continuar en les següents reunions del Consell, de manera

que el dia 2 de desembre, representant conseller en cap, li va correspondre de prendre el

jurament dels administradors i altres persones encarregades de la Taula de Canvi de la

ciutat29 , fins que el 5 de desembre va arribar Galceran de Cahors i va prendre possessió del

seu càrrec, fent el jurament de conseller primer en poder del tercer, en Joaquim Setantí30 .

Per a desenvolupar convenientment les seves obligacions de conseller segon, va haver

de nomenar un substitut per a desenvolupar les seves tasques docents en la càtedra de

medicina que ocupava en l’Estudi General, una de les tres majors, de manera que el

consistori va aprovar el mateix dia 2 de desembre de 1588 la substitució ha feta lo senyor
conseller segon en persona de mestre Gabriel Antoni Bosser per a continuar de legir la
càtreda que dit senyor conseller Castelló legia en lo Studi General sie admesa, segons
que aquella admeten. E que per ço los administradors de dit Studi pagen tot lo salari
integra a dit senyor conseller com és acostumat fer en lo any passat y a dit Bosser se
page la primera mija anyada y porrata y la segona integrament, legint lo dit dita
substitució31 . Havia estat elegit com a lector per aquella càtedra el mes d’octubre del

mateix any 1588, mentre que per a les altres dues van ser designats lo doctor Francesch
Domingo i lo doctor Hierònim Magarola 32 .

Durant l’any de durada del seu càrrec, fins a la nova extracció de consellers del 30 de

novembre de 1589, va haver de fer front a la greu epidèmia de pesta que va esclatar de

forma virulenta els mesos d’estiu33 , de manera que a primeries de setembre van emmalaltir

els consellers, llevat  d’ell i de Joaquim Setantí: Los magnífichs consallers segon y ters,
los altres per malaltia impedits...34 .

Quan s’acostava la data de renovació del consistori (el 30 de novembre de 1589) va ser

elegit per a desenvolupar altres funcions vinculades amb l’Estudi General, com ara el 4

de novembre, que fou elegit per a ocupar una càtedra de medicina, altre cop junt als

mestres Francesc Domingo i Jeroni Magarola35 . Pocs dies després, el 24 de novembre, va

ser elegit racional de l’Estudi degut a la vacant en aquest ofici que s’havia produït per

impediment de mestre Josep Dalmau36 .

A partir de la primera participació en el Consell de Cent, el trobarem amb força regularitat

fins a la seva defunció37 : 1587-88, 1593-94, 1595-96 i 1596-97, 1600-01, 1603-04 i

1604-05, 1607-08 i 1608-09, 1610-11 i 1611-12; finalment, 1613-14, que fou l’any de la

seva mort.
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Per a esmentar la seva participació en les tasques del govern municipal, podem esmentar:

forma part de la terna de mostassafs el 158738 ; membre de la vuitena del morbo el 159139 ;

membre de la dotzena d’habilitadors de la insaculació el 159440  i el 159641 ; membre de

l’ambaixada als diputats sobre dissensions entre diputats i oïdors el 159642 ; comissió per a

l’arrendament del tall de la coresma, el 159643 ; comissió per a veure les pèrdues en la venda

de blats, el 159644 ; membre de la vuitena de les obres de l’estudi, el 159645  i d’una comissió

de tres persones per a inspeccionar les obres el 159746 ; tauler de la Taula de Canvi, el 159747 .

LA CARTA DE NATURALESA: 1585

Presentem aquí la seva sol·licitud per a ser naturalitzat com a català, ja que, si bé de

procedència catalana i resident a Barcelona, havia nascut a l’illa de Malta, motiu pel

qual no podia exercir certs càrrecs, dignitats o beneficis legalment reservats als naturals

del Principat. Diverses Corts donaren una definició de “natural català” com aquell que

verament y sens fictió o dispensatió seran naturals de dits Principat y Comtats y nats en
los locs y terras que pagan los fogatges al General de Cathalunya e los fills de aquells
encara que sien nats fora de los dits Principat y Comtats48 . Així doncs, eren considerats

catalans els nats a Catalunya i els fills o néts de pare o d’avi català que haguessin tornat

al Principat i hi establissin domicili. El cas dels primers correspon al concepte del ius soli
(el dret pel lloc de naixement) i els segons al ius sanguinis (el dret per l’orígen o procedència

familiar); aquest darrer, però, s’entenia només per línia paterna49 .

Cal tenir present que els naturals d’altres territoris subjectes a la mateixa monarquia eren

considerats igualment estrangers, ja que una cosa era ser súbdit i una altra ser natural: la
dependència envers el sobirà (súbdit) era diferent del lligam envers el grup humà o el

territori (naturalesa). Per exemple, un aragonès, un valencià, un castellà o un napolità eren

tots súbdits de Felip II, però eren estrangers en cada un dels altres territoris aliens al seu.

Un estranger podia, però, ser naturalitzat i gaudir per tant dels drets dels naturals d’aquell

territori i transmetre aquest estatus de ciutadà a la seva descendència. Efectivament, hom

podia aconseguir aquesta consideració de natural del Principat de Catalunya en base a

diversos criteris o mèrits, alguns dels quals coincidien en la persona de Vicenç Castelló: es

tenia en compte el temps de residència en el país (millor quan més temps feia); també era

important haver-se casat amb persona natural del país (això vol dir tenir cònjuge i tenir

casa); un altre criteri era parlar-ne la llengua i conèixer i seguir els costums del lloc; un

aspecte especialment important era ser descendent de persones naturals del país.

De fet, hom es pregunta per què persones que feia molts anys que vivien al Principat,

(fins i tot ocupant càrrecs eclesiàstics o públics que de vegades estaven afectades per
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les prohibicions als estrangers), de sobte sol·liciten la naturalització com a català50 . En

el cas de mestre Vicenç Castelló la motivació és força clara: si bé a nivell professional ja

formava part de les més altes institucions en l’àmbit de la medicina, la seva intenció era

entrar a formar part del govern municipal de la ciutat de Barcelona, com ho demostra el

seu ingrés al Consell de Cent el novembre de 158751  i la seva participació en diferents

càrrecs els anys següents, especialment com a conseller segon en les insaculacions de

1588, però també en diversos càrrecs i comissions.

I. La suplicació

Per a justificar la legitimitat de ser naturalitzat català, Vicenç Castelló exposa en la seva

suplicació diversos arguments que incideixen en aquells aspectes més acceptats per a

tals actes:

a. Ascendència catalana:

La suplicació s’inicia exposant la seva ascendència catalana, a partir del seu avi Jaume

Castelló, cirurgià de professió, natural i habitant de Barcelona, qui es va instal·lar a l’illa

de Malta amb la seva dona i fills, per motius professionals que no especifica. Una filla

seva anomenada Lucrècia es va casar allí, amb un escrivà de la Tresoreria de l’Orde de

Sant Joan anomenat Francesc Cacciallebre52 ; mestre Vicenç Castelló és nat d’aquest

matrimoni, entre altres fills, germans seus que no esmenta.

Així doncs, si bé era nat de ciutadana catalana, havent nascut fora del Principat i no

descendir en una o dues generacions directament per línia masculina, no podia acollir-

se ni al ius soli ni al ius sanguinis, per la qual cosa era considerat un estranger.

A continuació exposo la seva família a partir de les dades genealògiques contingudes en

la suplicació.
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b. Residència i matrimoni a Barcelona

Quan tenia sis o set anys, poch més o manco, els seus pares el van enviar a Barcelona,

on resideix des d’aleshores amb la seva muller (natural de Barcelona i filla d’un cirurgià,

mestre Jeroni Masnovell) i la seva família, de manera que no és tornat may ni ha habitat
en la dita isla de Malta, hans ha habitat en la dita ciutat de Barcelona y en ella s’és fet
doctor. Fins a tres vegades reitera al llarg de la seva suplicació el fet d’haver fixat la seva

residència a la ciutat de Barcelona, explicitant la seva desvinculació amb la seva illa

natal de Malta, com acabo de dir.

c. Convivència amb la família de Barcelona

Des de la seva arribada a Barcelona no ha conviscut amb altra família que el germà del

seu avi (mestre Miquel Castelló, d’ofici boter), els fills d’aquest (el prevere i beneficiat de

la seu mossèn Miquel Castelló, i el síndic de la ciutat de Barcelona i notari, el difunt

mossèn Macià Castelló) i el seu oncle matern Francesc Castelló, doctor en medicina, ja

difunt, amb qui s’ha criat, i tot temps à estat entre ells. Aquest parentiu queda clarament

confirmat quan fa la sol·licitud de ser agregat al Col·legi de doctor en medicina, on és

esmentat nebot de mestre Francesc Castelló53 .

d. Ús del cognom català matern

Tal com afirma en la seva suplicació, per no haver conegut altre pare ni mare sinó los
Castellons ... no ha pres lo nom de son pare, sinó de Castellons per sa mare; y axí, des
de minyó, en la dita ciutat y per los estudis lo han sempre anomenat Vicens Castelló. Així

no és del tot exacte, perquè en la documentació de l’Estudi General l’hem trobat algunes

vegades esmentat Vicens Catxallebre àlies Castelló, de Malta54 .

e. Vinculació professional amb Barcelona

Mestre Vicenç Castelló dóna especial transcendència a la seva formació i doctorat en

medicina i al seu exercici professional i docent en institucions de la ciutat, conscient que

era un ofici requerit socialment per les autoritats públiques: en la ciutat de Barcelona

s’és fet doctor, y ha setza anys complits y prop de diset que com a doctor en dita ciutat de
Barcelona pratica y vesita. Efectuats els càlculs corresponents, coincideix de manera

aproximada amb la finalització dels seus estudis cap als anys 1569-70

Està vinculat també amb l’hospital de la Santa Creu des de fa gairebé deu anys: per nou
anys y set mesos contínuos ha servit y visitat lo Espital General de aquella.
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Realitza també funcions docents a l’Estudi General (ha llegit medicina públicament en lo
Estudi General de dita ciutat de Barcelona per espay de sinch anys) i forma part del

Col·legi de doctors en medicina (és agregat en lo Col·legi dels doctors de medicina de la
dita universitat de Barcelona).

En definitiva, està estretament vinculat amb les institucions mèdiques més importants

de la ciutat, la qual cosa ja és per si mateix un reconeixement de la seva vàlua professional

i la confirmació de la seva inequívoca integració, social i professional, com a habitant de

Barcelona..

f. Consentiment previ dels consellers de Barcelona

Aquesta integració ve precedida del reconeixement dels consellers i vint-i-quatrena de la

ciutat de Barcelona, que han donat son consentiment i l’han recolzat donant instruccions

escrites als seus síndics a la Cort.

Efectivament, el 24 de juliol d’aquell any 1585 va ser plantejada en una reunió del

Consell barceloní la sol·licitud de mestre Vicenç Castelló per a què se li fes la mercè de
consentir en què ell puga ser habilitat per cathalà com realment ho és, essent y procehint
de pares cathalans, però per determinats motius que no s’especifiquen, van decidir no

tractar aquesta qüestió i deixar-ho a major deliberació y a temps més convenient55 . En

els assentaments posteriors no consta que es tornés a tractar el tema; segurament va

ser decidit de manera positiva, però sense deixar constància escrita en els llibres de

deliberacions.

Per totes aquestes circumstàncies, mestre Vicenç Castelló acabava la suplicació

expressant la seva voluntat de ser habilitat, tingut y reputat per verdader cathalà y
desendent de cathalans y, ademés, en las honras y beneficis del present Principat, per la

qual cosa demanava als braços de la Cort General, reunida a la vila de Montsó, que sien
servits de prestar son consentiment y voluntat en què dit mestre Vicens Castelló sia
habilitat per cathalà y natural del present Principat, y voler affavorir las personas que
tornan a sa naturalesa y habitació de sos passats, com ho ha fet y fa dit mestre Vicens
Castelló, expedint la corresponent “lletra d’habilitació” o carta de naturalesa.

II. L’habilitació o “Carta de Naturalesa”

La suplicació de Vicenç Castelló va ser vista per cada un dels estaments en dues sessions

diferents: el dimecres 23 d’octubre, per la tarda, va ser vista pels estaments eclesiàstic56

i militar57 , i el braç reial58  la va veure el dia següent, dijous 24, també en la sessió de la

tarda. La decisió presa en tots tres casos va ser que fiat ut supplicatur, comptant, però,
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amb l’oposició momentània dels síndics de Girona, Rafael Vivet i Andreu Vilaplana, els

quals no volien donar el seu consentiment sense tenir prèviament expressa llicència de

la seva ciutat.

D’acord amb la decisió d’accedir a la suplicació de Vicenç Castelló, els presidents de

cada un dels tres braços de la Cort van signar la carta d’habilitació corresponent a

aquells mateixos dies: el 23 d’octubre pels braços eclesiàstic i militar (el bisbe de Barce-

lona Joan Dimes Lloris i el vescomte Francesc Dalmau de Rocabertí, respectivament) i el

dia següent, 24 d’octubre, pel braç reial (el ciutadà i síndic de la ciutat de Barcelona,

Pere Ferreres).

Segons els contingut de la carta, els tres estaments del Principat de Catalunya van

procedir a habilitar-lo per català, en tal manera que·us alegreu y alegrar y gosar pugau de
totes coses que catalans naturals se alegren y gozan com si fosseu natural català, y que
en tots officis, honors, prerogatives y altres coses pugau concórrer com los altres catalans
naturals.

L’estament eclesiàstic va manar l’expedició de la carta en la sessió del 7 de novembre

per la tarda i el braç militar ho va fer el dia següent59 , mentre que no consta quan ho va

fer el braç reial. La transcripció que presento en apèndix, tant per la suplicació com per

l’habilitació, correspon als textos continguts en el procés de l’estament eclesiàstic.

Tenint present que cada 30 de novembre es feia a Barcelona l’elecció dels nous

consellers, no va ser fins al novembre de 158760  que va entrar a les bosses de la insaculació

de la ciutat de Barcelona: Ciutadans qui entren: mestre Vicens Castelló, metge. Com ja

he comentat, a partir d’aleshores va participar en el govern municipal, fins que en les

extraccions corresponents a novembre de 161461  trobem la referència: Ciutadans qui
resten: lo doctor Vicens Castelló; y per ser mort [...], sense especificar el nom de la

persona que el va suplir en la llista.

ANNEX DOCUMENTAL

A. Suplicació.

Il·lustríssims, reverendíssims, excel·lentíssim, molt il·lustres, il·lustres, molt

reverents y molt magnífics senyors.

Jaume Castelló, sirurgià, natural que fonch y abitant de la ciutat de Barcelona y

fonch casat en la dita ciutat, per rahó de son offici de chirurgià se transferí en la isla de

Malta ab sa muller, fills y familia y allí en dita isla casà una filla anomenada Lucrèsia,
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legítima y de llegítim matrimoni procreada, la qual en la mateixa isla de Malta casà ab

Francesc Lacci Aleyre62 , scrivà del thresor de la Religió de Sant Joan en la dita isla de Malta;

del qual matrimoni, entre altres fills, és estat procreat mestre Vicens Castelló, vuy doctor en

medicina y habitant en la dita ciutat de Barcelona ab sa muller y família, la qual és natural

de la dita ciutat de Barcelona, filla de mestre Hienòmim Masnovell, quòndam chirurgià y

natural de Barcelona; lo qual mestre Vicens Castelló per sos pares y havi fou tramès en la

dita ciutat de Basis63  de edat de sis o set anys, poch més o manco, Y axí, per no haver

conegut altre pare ni mare sinó los Castellans64 , ço és, lo germà de son avi, mestre Miquel

Castelló, boter, y sos fills, ço és, mossèn Miquel Castelló, prevere y beneficiat de la ceu de

Barcelona, y a mossèn Macià Castelló, còndem notari real y síndich que fou de la dita ciutat,

y a son honcle, jermà de sa mare, mestra Francesc Castelló, quòndam doctor en medecina,

que·l ha criat, no ha pres lo nom de son pare, sinó de Castellons per sa mare; y axí, des de

minyó, en la dita ciutat y per los estudis lo han sempre anomenat Vicens Castelló, perquè

tot temps à estat entre ells y no és tornat may ni ha habitat en la dita isla de Malta, hans ha

habitat en la dita ciutat de Barcelona y en ella s’és fet doctor, y ha setza anys complits y

prop de diset que com a doctor en dita ciutat de Barcelona pratica y vesita, y per nou anys

y set mesos contínuos ha servit y visitat lo Espital General de aquella, y llegit medicina

públicament en lo Estudi General de dita ciutat de Barcelona per espay de sinch anys; y és

agregat en lo Col·legi dels doctors de medicina de la dita universitat de //282v// Barcelo-

na. Y per quant dit mestre Visens Castelló, com a persona que sos avis y antessessors són

estats naturals y habitans de la dita ciutat, degitjaria que, no obstant que sia nat en la dita

isla de Malta, fos per los brassos de la present Cort General vuy convocat en la present vila

de Monçó habilitat, tingut y reputat per verdader cathalà y desendent de cathalans y,

ademés, en las honras y beneficis del present Principat; y com de ditas cosas ha constat als

magnífichs consellers y vintyquatrena de la dita ciutat de Barcelona, de la qual és més

particular interès per ser habitant de aquella, y per dita rahó ajen donat son consentiment

y escrit als síndichs de aquella. Per ço y altrement, lo dit mestre Vicens Castelló supplica a

vostres il·lustríssimes y reverendíssimes senyories, excel·lència, senyories y mercès sien

servits de prestar son consentiment y voluntat en què dit mestre Vicens Castelló sia habilitat

per cathalà y natural del present Principat, y voler affavorir las personas que tornan a sa

naturalesa y habitació de sos passats, com ho ha fet y fa dit mestre Vicens Castelló; y per

ço manaran despedir y fer los actes en semblants negosis y fer a costum és, que ell ho

tindrà a molt particular marcè rebuda de la mà de vostres il·lustríssimes y reverendíssimes

senyories, excel·lència, senyories y mercès. Lo offici, etc. Que licet, etc. Altissmus, etc.

B. Carta de Naturalesa.

Los tres staments del Principat de Catalunya congregats en les Corts Generals

que sacra, catòlica, real magestat de present celebre en la vila de Castelló als íncoles de
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sos regnes65  de la Corona de Aragó deçà la mar. Al magnífich mestre Vicens Castelló,

doctor en medicina, habitant en la ciutat de Barcelona. Salut y honor. Attenent y

considerant que per part vostra nos és esta[da] presentada una suplicació del tenor

següent: Inseratur. Per ço, inclinats a la vostra suplicació, per los respectes en aquella

contenguts y altrament a vós, dit66  mestre Vicens Castelló, ab tenor de la present habilitam

per català, en tal manera que·us alegreu y alegrar y gosar pugau de totes coses que

catalans naturals se alegren y gozan com si fosseu natural català, y que en tots officis,

honors, prerogatives y altres coses pugau concórrer com los altres catalans naturals. En

testimoni de les quals coses havem manat fer expedir les presents, sotescrites de mà

dels tres presidents y segellades ab lo segell major de dita Cort.

Dattum en la dita vila de Monçó, quant als brassos ecclesiàstich y militar a vint-

y-tres, quant al bras real a vint-y-quatre del mes de octubre, any de la nativitat del Senyor

1585.

El bisbe de Barcelona. Lo bescompte de Rocabertí. Pere Ferreres.
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NOTES HISTÒRIQUES SOBRE ALGUNS HOSPITALS DE CATALUNYA

MARÍ  i  BALCELLS, Victor.

RESUM: S’ofereix una visió històrica dels establiments coneguts com hospitals comarcals
antics de Catalunya, provinents alguns d’abans del segle XIII. Amb reformes i adaptacions,
inclús amb trasllats al llarg del temps, dintre del terme municipal, alguns han subsistit
amb modernitzacions estructurals i d’organització.

Paraules clau: «Hospitals rurals», «Hospitals comarcals».

RESUMEN: Se presenta una visión històrica de las construcciones conocidas  en conjun-
to como hospitales comarcales antiguos de Cataluña, de procedencia incluso anterior al
s. XIII. Reformas y adaptaciones, incluso traslados de lugar dentro del municipio, para
convertirse algunos de ellos en hospitales comarcales antes de adoptar formas de orga-
nización más actuales.

Palabras clave.: «Hospitales rurales»,»Hospitales comarcales».

                                                                                  *

Arreu  de la geografia catalana i amb el nom genèric d’«hospital» hi havia en moltes
poblacions, construccions fetes a propòsit o adaptades a la fi d’hostatjar malalts, vells
sense recursos, impedits, mancats, folls o orfes, fossin del mateix poble o transeünts (en
aquest cas, amb certes reserves, de vegades mitjançant un discret pagament).  Més
aviat, es tractava d’asils, orfenats  o cases de convalescència i, en molt segon terme,
punts de socors i d’atenció mèdica. Gratuïts pels «clients»  del municipi, es sostenien
mitjançant donacions puntuals, rendes atorgades per benefactors i /o  la subvenció de
l’Ajuntament. L’origen de molts d’aquests hospitals és molt antic, del segle XIII i fins i tot,
anteriors. Molts havien canviat de lloc dintre de la mateixa població.

L’edificació inicial es devia sovint a la munificència d’una persona principal. Potser,
l’ocasió fóra el compliment d’una prometença a un sant venerat, per lliurar el poble
d’una epidèmia o per comprometre’l a que ho faci en el futur. No és estrany, doncs, que
la peça principal de la construcció fos la capella, al costat de la qual es trobaven les
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habitacions dels que tenien cura dels pacients, habitualment membres d’una comunitat
religiosa. Les altres dependències, com ara guarda-roba, cuina, rentador, etc. i les sales
dels acollits, gairebé mai de més de quatre llits, eren secundàries. Poques vegades hi
havia espai per la visita mèdica, una sala de cures o adequada per a una operació per
senzilla que fos.

La  qualitat d’aquests «hospitals de poble» deixava, doncs, molt que desitjar, al menys
fins a principis del segle XX. Eren administrats per juntes, formades pel batlle o un
representant seu, el benefactor o els seus successors més importants i el rector o el seu
delegat. El metge del poble tenia l’obligació de passar visita les vegades que s’hagués
estipulat i rebia una compensació econòmica global. Aquest sistema és vàlid pels
hospitals de les diverses poblacions revisades, amb variants que es diran. En alguns
casos esdevindrien centres mèdics eficients, en altres desapareixerien físicament o
funcional. En tot cas ens interessa subratllar els aspectes quirúrgics de l’al·ludida evolució,
si bé no eludirem certes qüestions més allunyades de la cirurgia.

1.- Sant Hospital de Cervera.- Fou  fundat el 1389 per Berenguer de Castelltort, en honor
de la Santíssima Trinitat i de Sant Francesc, en terrenys i construccions que havien estat
de l’orde de Sant Antoni. Després de dos trasllats, en els anys 1466 i el 1733, s’ edificarà
de  nou el mateix 1733. Destinat als pobres de la ciutat i forasters, tenia el 1922 dues
sales d’infermeria, per homes i dones i era servit pels quatre metges de la població, que
feien torns cada any amb els càrrecs de metge i cirurgià. Tot un detall: hi havia una sala
d’autòpsies (1).

2.- Hospital de Sant Joan de Reus (Hospital Civil de Reus).- Fundat entre 1264 i 1281
era el més gran dels hospitals o llatzarets de la Ciutat. El nou edifici de 1681 serví a
vegades d’hospital militar. Segons la descripció realitzada el 1927, tenia una sala per a
homes i una altra per a dones i a més una sala amb una taula d’operacions i un armari
amb material quirúrgic. Hi havia també una dependència per a malalts que requerissin
una atenció especial i una zona per a «particulars». Des del 1926 disposava d’una
instal·lació de raigs X.

A l’Hospital es trobava el «Laboratori municipal» i «l’Institut d’«Higiene», i amb caràcter
provisional, l’Arxiu municipal i un Dispensari públic. Hi havia un lloc per a Dipòsit de
cadàvers i una sala d’autòpsies  mèdic legal (molt deixada, segons el relator). L’assistència
mèdica i també la quirúrgica estava a càrrec d’un director, el degà de beneficència
municipal local, junt amb un metge numerari i un altre sobrenumerari per a cadascuna
de les dues seccions. Quan eren sol·licitats hi anaven en consulta els especialistes
locals.
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L’Hospital de Sant Joan de Reus ha evolucionat molt fins l’actualitat, doncs forma  part
de la XHUP  (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública) de la Generalitat, aportant 253 llits,
no tots, però, de cirurgia. El municipi manté la titularitat de l´Hospital (2).

3.- Hospital i Asil de Sant Salvador del Vendrell.- Des del  1879 era propietat del municipi.
Hi havia un pavelló per a infecciosos des del  1925 i una sala  d’homes i una de dones,
situades en el primer pis, com era corrent en els hospitals de l’època. El metge titular del
Vendrell tenia cura de l’assistència. No es fa esment de que hi hagués quiròfan (3).

4.- Hospital municipal de Ripoll.- Fou fundat el 1573 per Jeroni de Pinós, Francesc de
Llaguna i Pere Freixas. Destruït i reedificat en dues ocasions en circumstàncies bèl·liques
(era  una posició estratègica en una cruïlla de camins), tenia des del 1889 una ala per a
malalts contagiosos. El sostenia l’Ajuntament. L’informant diu que per terme mig era
ocupat per 30 malalts a l’any, gairebé tots crònics i més aviat propers per un asil. Es diu
que hi havia una cambra de desinfecció, però no hi ha referències de cap quiròfan. El
director era el metge titular de la ciutat. Al segon pis  vivien les germanes josefines, que
tenien cura de tot. Sobreviu com Hospital Comarcal del Ripollés (4).

5.- L’Hospital General de Vic.- Conegut també com «Hospital de la Santa Creu» o «Hos-
pital d’en Terrades», en record de qui el fundà el 1348, Ramon de Terrades. Tenim una
descripció del 1928 i notícia de la conversió en Hospital Comarcal l’any 1932. Cal atendre
amb cura les exposicions fetes en èpoques diferents, que arriben gairebé fins a l’actualitat
més absoluta (5, 14, 15 i 16). Abans, però, cal referir que Vic tingué a més en temps
passats un hospital per a  mesells (és a dir, leprosos) (Hospital de Sant Jaume), un altre
per transeünts (Hospital de Pelegrins), així com una «Albergueria», essencialment per
capellans malalts.

El 1928, l’Hospital General ocupava una extensió de 13,590 m2  (483  m2   l’església en la
cripta). Hi havia una sala d’homes, una altra amb bressols i una de dones (41 llits entre
totes les sales). S’hi trobava una sala-despatx per als metges, sala d‘operacions amb
avantsala, «provistas de todos los aparatos que se requieren». Hi havia cinc habitacions
per a operats i altres per a «particulars». A tall de propaganda  el relator afegeix  que
«cerca de ellas se encuentra un excelente cuarto de baño, con los accesorios que la
higiene y la comodidad exigen, como duchas, lociones, etc.» Venen després dos
paràgrafs impagables: «Últimamente se han colocado waters en algunas comunas....
i ....muchos ciudadanos llevan, (a la estufa de desinfección).... su muda i ropas de los
enfermos o de los que han muerto, para su desinfección, pagando alguna cosa».
L’Hospital ja tenia llavors una sala per a gestants, tot i no haver-hi calefacció a les
sales.



112 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 109-120, ISSN: 0213-0718

Víctor J. Marí Balcells

El moviment de malalts els anys precedents a la publicació consultada fou la  següent:

1923 ................................................ 15.855 sojorns
1924 ................................................ 16.681 sojorns
1925 ................................................ 17.855 sojorns
1926 ................................................ 19.137 sojorns
1927 ................................................ 18.085  sojorns

Prenem nota de la composició de la Junta Administrativa de l’Hospital l’any 1932, perquè
ens sembla curiosa la credencial d’un dels seus membres:

President, l’Alcalde: Sr. Marià Serra i Badell.
Vocal Conseller: Sr. Modest Nicolau i Pujol.
Canonge: Molt Il·lustre Dr. Josep Sellés i Roquer.
Noble: Sr. Ramon Espona i Sitjar.
Canonge: Molt Il·lustre Dr. Joan Lladó i Oller.
Comerciant: Sr. Antonio Arumí i Blancafort

La data del 1932 marca una fita en la història d’aquest  Hospital. Com també en els de
Vilafranca del Penedés i Igualada, perquè la Generalitat, prèvia consulta amb els
Ajuntaments de cada  comarca, els hi reconegué el caràcter de comarcals. Això vol dir
que a canvi d’una taxa, els naturals dels pobles veïns a través dels seus Ajuntaments
tindrien accés gratuït a l’Hospital de la seva «capital» comarcal. El Dr. Serra Rabert,
expert en organització hospitalària fou l’assessor de la Generalitat, assenyalant
avantatges, com ara la formació d’un fitxer de malalts, una major precisió estadística i la
possibilitat d’endegar cursets de cirurgia. d’urgència pels metges de la comarca, etc.
Ben aviat, el dinamisme dels caps de Servei de Cirurgia dels respectius hospitals (Drs.
Sala Parés, de Vilafranca, Salarich, de Vic i Joan Solà Surís, d’Igualada) portaren la
iniciativa més enllà d’allò que era previsible, i el 1935 publicaven uns «Annals dels
Hospitals Comarcals». De no estroncar la Guerra  el ritme de la vida sanitària, s’ haurien
creat, sens dubte, les estructures que ara estimem adients (consorcis hospitalaris,
descentralització, etc.). (3)(14)(15)(16)(18).

6.- El Sant Hospital de Tossa.- Fou fundat per Tomás Vidal i Rey i el seu nebot, Grau Vidal
i Ferro, entre  1765 i 1772. Entre 1903 i 1928 s’atengueren només 101 malalts. No es pot
dir  que fos massa concorregut. El 1928 només s’admetien malalts d’urgència, si bé no
consta la presència d’instal·lacions quirúrgiques. Segons el relator, però, n’hi hauria
prou amb una petita donació per posar l’Hospital a l’altura dels temps. L’assistència i el
manteniment estaven a càrrec de les Germanes Terciàries Regulars de la Mare de Déu
del Carme.
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7.- L’Hospital de Sant Joan de Balaguer.- Sembla que la construcció  començà el 1480.
El 1770 fou ampliat. El relator diu que  el 1929 les parets són plenes d’esquerdes i
inflades, cosa que contradiu la fotografia de la sala d’operacions que  acompanya el
text. Sembla que l‘Ajuntament féu una forta inversió en material quirúrgic.

Atenia els ingressats el metge titular de la Ciutat, assistit d’un practicant i d’una llevadora.
L’avenir d’aquest Centre sembla a priori limitat per la proximitat a Lleida, que fa que en
cas de necessitat, els veïns vagin a un hospital o a una clínica amb més condicions de la
capital. (10)

8.- Hospital  de  St.  Jaume  d’ 0lot.- Una donació del notari Miquel Març permeté la seva
construcció el 1554 sobre la base d’altres hospitals anteriors. Un benefactor anomenat
Carraz deixà un arsenal quirúrgic ben proveït, avui d’interès arqueològic. Altres llegats
milloraren les instal·lacions. L’estil arquitectònic és similar al de la Santa Creu de Barce-
lona, edificat un segle abans. A més de les habituals sales de dones i homes amb 32 llits
cadascuna, hi havia entre la planta baixa i dos pisos el convent, habitació  pel capellà,
una sala amb 8 llits, un menjador per no allitats, el «rober de Nostra Sra. de la Tura «, una
sala per vuit malalts, un altra per a «militars» amb 24 llits, una sala d’infecciosos, una de
reclusió de dements, el Convent dels Germans de Sant Joan de Déu, sala de banys, etc.

S’ alternaven en el Servei 4 metges, a raó d’un trimestre  cadascun. L’opuscle diu que
tots els metges d’Olot podien col·laborar a la Clínica d’operacions i a la  assistència als
malalts de pagament, accidents de treball i d’altres. Es palesa el criteri d’àmplia
condescendència del Reglament. La «Clínica d’operacions»  es situava en l’antiga Casa
de Convalescència. S’informa que al cap de l’any es fan unes 50 operacions entre las
que no escasean las laparotomías, histerectomías, quelotomías de urgencia,
apendicectomías, operaciones de Halstead i otras de Cirugía mayor. No obstant, reconeix
que dels cent llits disponibles només s’utilitzen uns 30  (unes 10.000 estades anuals).
Actualment (1992), l’Hospital de S. Jaume de Olot, de fundació pública figura en una
llista de la XHUP de S. Jaume de Olot, amb 200 llits.  (7) (8).

9.- Hospital  de  la  Seu   d’Urgell.- L’Hospital, existent des de 1132, prop de la catedral,
es traslladà el 1835 a l’antic convent de Sant Agustí, quan s’implantaren les lleis
amortitzadores. Hi havia dues sales generals (homes i dones) de 10 llits cadascuna i
espai per 56 dones asilades; en un altre pis hi havia 8 habitacions particulars amb dos
llits cada una. Es poden instal·lar fins a 50 llits en unes sales per a personal militar.
Disposava també de «Farmàcia» o farmaciola, sala de cures i d’operacions, així com un
«gabinete de electroteràpia, con una magnífica instalación de rayos X, diatèrmia, sol
artificial, pantostato, etc., cuarto de baño i ducha con calefacción elèctrica».
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La mitjana de malalts  ingressats pujava cap el 1929 a 83, que produïen gran nombre
d’estades. Des que es recorda, l’Hospital era qualificat de «cívico-militar» i era de
l’Ajuntament. El dirigia el metge titular de la població, mentre que el metge militar assistia
els soldats i comandaments. «Portaven la casa» les monges de la Sagrada Família.
L’informador acabà demanat la contribució dels pobles de la comarca al manteniment
de l’Hospital. (10).

10.- L’Hospital i Casa de Caritat de Sant Llàtzer, de Terrassa.- Se sap que existia el
1644. El 1869 fou traslladat a l’antic convent de Frares Recol·lectes. La titulació era
municipal. Les germanes Carmelites de la Caritat tenien cura dels nens i dels vells, més
aviat «usuaris» que vertaders malalts. L’11 d’octubre de 1917 es posà la primera pedra
d’un nou edifici i l’Assegurança Terrasenca establí una Clínica a l’Hospital, on «doctores
experimentados ejecutan con éxito, cada día más halagüeño, peligrosas operaciones...no
faltando ninguno de los aparatos e instrumentos que la cirugía actual requiere».

La capacitat de l’Hospital era  el 1929 de 27 llits d’homes i 20 de dones. L’assistència
facultativa de l’Hospital era confiada al Dr. Salvador Cansino i al Dr. Josep Ullés;
disposaven també d’un oftalmòleg i d’un dentista. De la Clínica en tenien cura els Drs.
Ullés, Cistaré i García. (11)

11.- Hospital de Granollers.- Fou fundat el 1321 per Bertrán de Seva  per assistir als
pobres de la població. Passà moltes vicissituds econòmiques i de titulació, ben descrites
per Danón en una monografia (12). Des del 1854 es reconeix el caràcter municipal. A
partir d’aquesta data les germanes terciàries de la Verge del Carme (o «carmelites de la
Caritat», com son més conegudes) es dediquen a l’administració i a l’assistència a
malalts i asilats. Aquesta orde era originària de Vic i ja s’havia expandit a Moià i a
Igualada.

El 1923 s’inaugurà un nou edifici, perquè hom considerà ruïnós l’estat de l’antic. El
projecte s’havia retardat molt per causes econòmiques. És interessant que l’elecció de
l’emplaçament fou determinada  pel peritatge del Dr. Pere Esquerdo, l’arribada  del qual
i llur acomiadament a l’estació del ferrocarril constituí un esdeveniment ciutadà.

L’Hospital tenia un pavelló per a tota mena de malalts, un altre per a pobres i asilats i un
tercer, per a monges i l’església. Un benefactor costejà una sala d’operacions i
d’esterilització amb el corresponent material. En total hi havia llavors uns 50 llits. Durant
molt de temps el pavelló d’infecciosos fou només un projecte.

El 1928 fou nomenat per concurs el Dr. Enric Ribas i Isern com a cirurgià i director. Ribas
era fill del cap de servei de Cirurgia de l’Hospital de Santa Creu de Barcelona i organitzà
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un equip quirúrgic i una infermeria a imatge i semblança d’aquell. Quan l’instrumental
era insuficient, el portava de la Clínica del seu pare. Ribas  enviava les monges de
Granollers a l’Hospital de Santa Creu per ensinistrar-les i més endavant al de Sant Pau,
amb el mateix objectiu. Ribas Isern arribà a un acord amb l’administració per utilitzar una
part de l’Hospital com a Clínica particular, a condició de fixar preus mòdics i el de revertir
el 20 % dels beneficis a l’Hospital. Molts anys després aquesta fórmula es  copià en
altres centres.

El gener de 1936 dóna a conèixer en una publicació la composició de l’equip del qual era
el cap, essent  el metge ajudant i internista, el Dr.Manuel Plana, mentre que el Dr. Magí
Tusquets actuava de cirurgià i ajudant radiòleg i el Dr. Domènec com a metge ajudant i
«anestessiador». En aquesta referència es reconeix per fi, doncs, l’especialització en
anestèsia en una època en què la major part de quins l’exercien restaven en l’anonimat.
Se sap d’altra banda que Tusquets usava un aparell portàtil de raigs X, que ja era arcaic
llavors. A falta de laboratori a Granollers, els anàlisis Ribas els duia a fer a Barcelona. Tot
i això, l’Hospital rebé l’estatut de «comarcal» i mereixé una bona qualificació del Sindicat
de Metges de Catalunya. En aquell temps l’Hospital comptava amb 75 llits.

Tal com feien els caps de Servei dels hospitals comarcals de Vic, Igualada i Vilafranca,
Ribas presentà una Memòria, notable pel que fa a la transparència de l’actuació i a una
millora de la qualitat. En un primer examen, l’estadística es compara favorablement a les
de l’època, en relació a la morbiditat i la mortalitat.

Ribas Isern diu haver remés comunicacions científiques, en especial, a la Societat de
Cirurgia de Barcelona, a l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya i a
la Societat de Sant Cosme i Sant Damià.

Féu notar l’abundància de traumatismes cranials i encefàlics per accidents de la circulació
viària, considerada llavors densa a Granollers. També diu que «només» havia efectuat
dues trepanacions i malgrat això els pacients també moriren.

Molt després de la Guerra Civil, el Dr. Ribas Isern dirigí durant tres anys (1950-1953) el
Servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Pau (17).

El 1992, el Catàleg d’Hospitals atribueix 280 llits a l’Hospital General de Granollers,
sense que s’especifiqui la proporció de llits quirúrgics. A Granollers hi ha també la
«Policlínica del Vallés, S.A.» amb 134 llits en l’actualitat i considerada tant o més presti-
giosa que l’Hospital-Asil. Cal esmentar que un capdavanter de la Cirurgia a la Policlínica
fou el Dr. Romà Julià i Bonet, que cap el 1950 fou professor encarregat de curs, de
Patologia Quirúrgica a la Facultat de Medicina de Barcelona.
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12.- Hospital de Vilafranca del Penedés.- L’any 1401 Fra Marc d’Avinyò donà un edifici
per a destinar-lo a hospital. La cabuda era reduïda i així  ho fou durant segles. A finals,
però, el rejoveniren i ampliaren de forma esglaonada i profunda, Aquest procés es continuà
el 1901 i el 1905 i, encara amb més empenta el 1918 i el 1923. Millorà decisivament el
1932, quan es derogà el reglament que disposava que la institució era per a exclusiu
profit de la població de Vilafranca. Així fou que amb el consens de tots els pobles del
Penedés, la Diputació Provincial el declarà Hospital Comarcal. Fou el primer de Catalunya
amb aquest qualificatiu. La Generalitat assumí la iniciativa de la predecessora Diputació
i li donà suport econòmic.

Aquests canvis afavoriren la publicació dels «Annals  de  l’Hospital Comarcal de Vilafranca
del Penedès». A l’edició de 1933 es descriu i es mostra la sala d’operacions, la
d’esterilització, la de Raigs X i la de cistoscòpia. En aquest punt l’autor de l’opuscle
afegeix, per si no estés clar i entre parèntesi: «Urologia». El director de la Clínica i de la
publicació, el Dr. Sala Parés, havia succeït en el càrrec al pare, també cirurgià. Sala ens
diu en l’article d’aquesta revista titulat «Algunas consideraciones sobre fracturas» que
tenia una vasta experiència sobre el tema. Aquesta l’havia encetat, sembla ser, en un
hospital miner a Andalusia, que dirigí cinc anys, on obtingué sense raigs X uns resultats
no massa inferiors als que posteriorment assolí disposant d’aquesta facilitat.

Més interessant encara és la referència a la osteosíntesi, les indicacions de la qual
exposa així: «L’osteosíntesi ha estat per nosaltres sempre objecte de preferència i en
aquest Hospital ha estat on, per primera vegada s’ha aplicat amb èxit el nostre procediment
de trasplantament d’os mort, presentat a la Societat de Cirurgia de Barcelona el febrer
de l’anys 1929. Actualment són nombrosos els casos en els quals he aplicat amb èxit el
meu trasplantament ossi i em consta que el meu amic i eminent cirurgià, Dr. Marimón,
també l’ha adoptat en el seu servei de l’Hospital del Sagrat Cor, assolint excel·lents
resultats.» Sala, que mimava l’asèpsia en la sala d’operacions i en la preparació del
fragment d’os de bou, ens explica que feia a l’implant nombrosos forats amb un instrument
de la seva invenció, que presenta en una fotografia, amb la fi de  que el fragment sòlid fos
penetrat per capil·lars i teixit conjuntiu de l’hoste.

En l’era dels trasplantaments d’òrgans caldria honorar els pioners com Carles Sala
Parés que gosaren fer-los fins i tot amb peces extretes d’una altra espècie.

Com era corrent al primer terç del segle XX, Sala Parés encetà també altres branques de
la Cirurgia. Gabarró considerà molt meritori per a l’època el treball de Sala Parés sobre
«Cirurgia estètica», l’any 1934, les tècniques que aleshores encetà que foren les següents:
1) la ritidectomia, o sia la supressió de les arrugues de la cara, mitjançant  la resecció de
pell preauricular, distingint les arrugues de les galtes, del coll o de  cadascuna d’aquestes
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parts o bé, de totes conjuntament. 2) la ressecció de les arrugues de les  parpelles, 3)
ptosi de la pell de la part baixa del ventre, que tractava mitjançant una  extensa ressecció
de la pell i del greix  subcutani i 4) diversos casos d’hipertròfia mamària, tractats segons
tècniques que descriu, acompanyades de fotografies.

L’activitat polifacètica de Sala es completà fent de radiòleg a la Clínica del Dr. Corachan,
de qui era amic i a qui substituïa enles seves absències, com a director. Sala a més del
càrrec a l’Hospital de Vilafranca, tingué successivament altres Clíniques a Vilafranca
mateix, a Vic i a Barcelona.

Els «Annals de l’Hospital comarcal de Vilafranca» desaparegueren al cap d’un any, per
integrar-se en una revista més ambiciosa, els «Annals dels Hospitals Comarcals» (de
Vilafranca, Vic i Igualada), que patrocinà la Generalitat de Catalunya (14)(16).

13.- L’Hospital d’Igualada.- Té una història que sembla calcada dels hospitals que hem
referit fins ara: fundacions, noves edificacions, noves donacions i nou règim administratiu.
El fet més antic que es recorda de l’Hospital d’Igualada és una deixa  d’Elisenda, esposa
de Pere Vidal, atorgada el 1282 a l’Hospital. Maimó Bonfill es dóna el títol d’«Hospitaler,
Fundador i Patró», estipulant que quan es mori, la dona en sigui «Hospitalera i Senyora»
i encomanant que hi siguin rebuts benignament els cecs, coixos, baldats, orfes  i altres
pobres malalts que cerquin acolliment (1306). El 1646 es construeix un nou hospital al
costat de l’església de Sant Bartomeu, per la qual cosa se’l coneixerà també amb aquest
nom.

Entre 1689 i 1809 es creen uns hospitals, que podríem qualificar de monogràfics: «Hos-
pital d’Infecciosos», als afores de la vila; «Hospital Militar», pels soldats alemanys i austríacs
que lluitaven a favor  de l’arxiduc Carles; més endavant habilitaren un ala de l’Hospital
de Sant Bartomeu pels militars; per últim, es construeix un «Hospital de Ronyosos», que
posteriorment canvià de lloc, ocupant l’«Hostal de Montserrat».

S’habilità el convent dels Pares Caputxins per a l’Hospital «Nou». La edificació la va cedir
la Junta Superior de Béns Nacionals a l’Ajuntament, quan expulsaren aquells religiosos
( i d’altres ordes regulars) ran de la desamortització. Només dos anys després de la nova
instal·lació (1847) els soldats malalts foren traslladats per ordre del Comandant Militar
al vell local (Sant Bartomeu), que es trobava més a prop de la caserna. Un moviment en
sentit contrari es produí el 1874, de manera peremptòria, quan «per ofici» el brigadier
Martín López féu desallotjar l’Hospital «Nou» per posar-lo al servei dels militars. Aquesta
vegada els malalts no peregrinaren al de Sant Bartomeu sinó a l’edifici  anomenat «El
Vapor Cremat».
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El 1929, l’Hospital d’Igualada es convertí en Hospital Comarcal, depenent de la Diputació de
Barcelona, la qual cosa permeté iniciar reformes i millores. El 1935 formà amb els hospitals
de Vic i Vilafranca una mena de confederació i que es reflectí en una publicació conjunta i en
una «agrupació de metges d’hospitals comarcals», encapçalada per l’inquiet  Sala Parés;
inclús s’organitzaren sessions científiques mensuals comunes i s’establiren torns d’hospitals.

El Dr. Solà Surís, d’Igualada presentà a Vilafranca una comunicació sobre «Tractament
de les fractures de la columna vertebral». I un mes després a Igualada, «Un cas de
malaltia de Paget de la mama». D’altra banda, a la revista exposà les estadístiques del
Servei quirúrgic d’Igualada de l’any 1934, on fa distinció entre intervencions quirúrgiques,
traumatismes i consultes externes, especificant la mortalitat: 10 casos entre un total de
159 operacions. La impressió que ens causa l’Hospital d’Igualada era aleshores un
centre modest, tant pel nombre d’atesos com el dels resultats: dels 12 operats
d’apendicitis aguda en moren dos; no es va practicar cap colecistectomia i l’única
colecistostomitzada morí a causa d’un abscés isquiorrectal (la indicació de la
colecistostomia fou una colecistitis aguda tifòdica).

Curaren o sobrevisqueren dos gastrectomies tipus Polya, per ulcus i una gastro-
enterostomia de la mateixa etiologia.

El 1934 el personal facultatiu de l’Hospital d’Igualada era aquest: cirurgià en cap: Dr.
Joan Solà Surís; metge auxiliar: Dr. Pius Morera Farré; metges ajudants: Drs. Francesc
Botet i Pallarés i Manuel Catarineu i Grau. A més hi havia dos adscrits: un oftalmòleg i un
otorinolaringòleg. L’assistència anava a càrrec de les Germanes Carmelites de la Caritat.

Prenem nota de les anestèsies efectuades: Total=153 (140 en hospitalitzats; 13 en
externs). En operats: 145; en tractaments incruents, 8. Anestèsia: general: 65 vegades
(5 amb clorur d’etil; 60 amb éter i anhídrid carbònic, segons tècnica de Doppler i aparell
d’Ombredanne). Anestèsia raquídea: 5 cops. S’usà novocaína al 5 % I.M. Anestèsia
local: 35 vegades.

L’èxit de la agrupació d’hospitals comarcals mogué als de Granollers i Berga a sol·licitar
la conversió en comarcals. El 1945 una deixa generosa permeté adquirir un terreny veí i
ampliar l’edifici de l’Hospital de Igualada. Ara figura en la XHUP com a «Fundació priva-
da» amb 180 llits.

Molts altres Hospitals de Catalunya tenen arrels en temps pretèrits i una història important
i encara mostren la puixança en el nombre de llits, la qualitat tècnica dels cirurgians i la
presencia d’aquests en Congressos i publicacions. Com exemples del que diem, tenim
entre altres: l’Hospital  de Sant Pau i Santa Tecla, de Tarragona que consta en el llistat de
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la XHUP amb 170 llits (8), amb la categoria de «fundació privada». L’Hospital Provincial de

Lleida, que pertany a la  Diputació (196 llits a la XHUP, el 1991) i que resultà de la fusió de
diversos petits hospitals al segle XV. L’Hospital de Sant Bernabé, de Berga té ara acreditats
159 llits a la XHUP.(8). És de titularitat municipal. A Blanes  i a Calella hi han altres tants
Hospitals amb el patronímic de Sant Jaume, d’antiga datació fundació pública, ara amb 61
llits  el primer, i de fundació privada i amb 118 llits, el segon.

A Girona tenim l’Hospital provincial de Santa Caterina, que té per titular la Diputació,
amb 169 llits. A Igualada, a més de l’Hospital Comarcal, que hem ressenyat, hi ha la
«Fundació Assistencial de l’Anoia, Mútua de Previsió Social», privada, no comparable
evidentment, amb els anteriors Centres, doncs és relativament recent; se li judiquen 163
llits a la XHUP. A la Seu d’Urgell hi ha la Fundació Privada del Sant Hospital, que avui
compta amb 64 llits, segons la mateixa font. Aquest Hospital, del qual hem donat
referències més amunt sembla, doncs, haver canviat de fesomia.

L’Hospital de Sant Jaume i Santa Margarida, de Mataró, organitzat en forma de Consorci,
ha pres als últims anys una gran empenta. Forma part de la XHUP (8), que li atribuïa 353
llits, el 1991. El Servei de Cirurgia el dirigia el Dr. Ubach. Aquest, durant molts anys
col·laborà intensament amb el servei d’Urgències de l’Hospital de Sant Pau, llavors sota
la direcció del Dr. Vicenç Artigas Riera.

A Martorell hi ha l’Hospital de Sant Joan de Déu, fundació privada, amb 164 llits, inclòs
a la XHUP (8) de la Generalitat, menys antic que els anteriorment citats. L’Hospital de

Vilanova i la Geltrú, de fundació privada, s’anomena oficialment «Fundació Hospital

Comarcal Sant Antoni Abat» i té declarats 126 llits. El Pius Hospital de Valls, de fundació
privada, també forma part de la XHUP  (8) i té 120 llits. A Santa Coloma de  Gramenet  hi
ha l’Hospital de l’Esperit Sant, una fundació privada, amb 205 llits registrats per la
Generalitat en la XHUP de Catalunya (8).

L’Hospital de Manresa sempre ha estat important, pel que fa a la cirurgia i en ell han
exercit entre d’altres Joan Soler i Cornet, Angel P. Serra i Riera i Joaquim  Dalmau i Sitjes.
Actualment Manresa s’ha incorporat a la XHUP (8). L’hospital més recent  i més important
en nombre de llits és el «Centre Hospitalari + Unitat coronària», que té com a nucli
aquesta Unitat; compta amb 289 llits i és de fundació privada. Un segon Hospital pertany
a l’Església i li diuen «Sanatori de Sant Josep», amb 172 llits, però no sabem quants
d’aquests estan destinats a la cirurgia. Passa el mateix respecte al  XHUP pel que fa a
l’Hospital General de Manresa, que creiem té com el Sanatori l’advocació de Sant
Josep; és de fundació privada i disposa de  283 llits.
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LA MORT VIOLENTA DE CAUSA LABORAL A VILAFRANCA DEL

PENEDÈS DURANT ELS SEGLES XVII I XVIII

VERA GRANADOS, Alvaro

Metge de família

RESUM: L’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, que conserva els
llibres sagramentals de baptismes, matrimonis i òbits des del segle XVII fins ara, és una
font molt important, podriem dir que quasi única, per l’estudi de dades sanitàries de la
vila durant els segles de l’Època Moderna; de manera especial pel coneixement de la
nòmina del personal sanitari i de les causes de mort violenta. En aquest article estudiem
les morts violentes dels segles XVII i XVIII, i més concretament les de causa laboral. De
les 151 morts violentes documentades, 23 (15,2%) estan ocasionades per accidents
laborals. Els accidents laborals més freqüents són per asfíxia, 10 (43%), la majoria en
cups de verema, fet que mostra l’importància del sector vitivinícola a l’època estudiada.

Paraules clau: mort violenta, accident laboral, asfíxia, cup de verema, traumatisme, precipitació, Vilafranca del Penedès.

RESUMEN: El Archivo Parroquial de Santa Maria de Vilafranca del Penedés, que conser-
va los libros sagramentales de bautizos, matrimonios y defunciones desde el  siglo XVII
hasta la actualidad, es una fuente muy importante, podríamos decir que casi única, para
el estudio de datos sanitarios del pueblo durante los siglos de la Época Moderna; de
manera especial para el conocimiento de la nómina de sanitarios y de las causas de la
muerte violenta. En este artículo estudiamos las muertes violentas de los siglos XVII y
XVIII, y más concretamente las de causa laboral. De las 151 muertes violentas documen-
tadas, 23 (15,2%) están ocasionadas por accidentes laborales. Los accidentes labora-
les encontrados con más frecuencia están producidos por asfíxia, 10 (43%), la mayoría
en  cisternas de fermentación de mosto, lo qual demuestra la importancia del sector
vitivinícola en el periodo estudiado.

Palabras clave: Muerte violenta, accidente laboral, asfíxia, cisternas de fermentación de mosto, traumatismo,

precipitación, Vilafranca del Penedès.
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INTRODUCCIÓ

Aquesta comunicació és el resultat d’una part de la recerca duta a terme sobre els
aspectes sanitaris dels Arxius Parroquials de Santa Maria de Vilafranca del Penedès
durant els segles XVII i XVIII, presentada com a tesi doctoral l’any 2007.

Són ja molts els estudis de recerca sobre arxius parroquials, de diversos llocs del Principat
i també d’altres comunitats (al voltant d’una quarentena), que tenen com a objectius
principals el coneixement de la nòmina del personal sanitari, i també de les causes de
mort violenta durant l’Època Moderna.

Dins d’aquesta línia de recerca que estudia la mort violenta, en aquesta comunicació la
focalitzem en la  mort per accident laboral.

Aquestes morts ens mostren les conseqüències sanitàries que l’exercici dels diferents
oficis causaven entre els seus treballadors, fet que ens orienta sobre les característiques
i importància d’aquests treballs durant el període estudiat a la vila de Vilafranca del
Penedès, i també dels riscos d’aquestes activitats.

ZONA ESTUDIADA

Vilafranca del Penedès ha gaudit, ja des de la seva fundació al segle XII (1108-1151),
d’una gran importància geoestratègica. Situada a la Depresió Prelitoral, entre les
serralades Prelitoral i Litoral, ha estat centre econòmic i comercial de la comarca des de
sempre. Així com també lloc de pas des de l’època romana (ja és prou significatiu que hi
passés la Via Augusta).

A l’època estudiada era cap de la Vegueria del Penedès (s. XIV-XVIII), i fou el centre
administratiu del territori de les actuals comarques del Garraf, l’Alt i el Baix Penedès,
que constituïen la comarca natural del Penedès. En els segles XVII i XVIII mantenia
l’aspecte de vila medieval emmurallada, amb unes 550-650 cases i uns 2.500-3.500
habitants.

MATERIAL I MÈTODE
Com hem dit abans, les fonts documentals emprades en aquest estudi, han estat els
llibres sagramentals que es conseven a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria de Vilafranca
del Penedès.
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Per a la recerca de la mort violenta, i més concretament de la mort violenta per accident
laboral, hem revisat les partides de defunció registrades en setze llibres d’òbits, que són
els que corresponen al període estudiat: 1601-1800.

En general l’Arxiu està ben conservat, tret d’algunes salvetats. No està documentat el
període comprés entre el 07/05/1601 i el 06/03/1615, que de ben segur correspon a un
llibre d’òbits extraviat. Al llibre V manca documentació des de març de 1645 a gener de
1647, i en el llibre VI, des d’abril de 1652 a maig de 1653. Les inscripcions d’òbits dels
albats les hem trobat registrades a partir del mes de juliol de l’any 1675.

S’ha fet una revisió acurada de les partides d’òbits i s’ha elaborat una fitxa d’ordinador
per cada difunt amb tots els camps d’interès, com poden ser les causes de la mort i els
oficis dels difunts. Posteriorment, hem tractat les dades informàticament per treure la
informació desitjada. Tot plegat hem revisat 18.175 partides d’òbits.

RESULTATS DE LES MORTS DOCUMENTADES

Són poques les partides que hem trobat amb un diagnòstic. Cal advertir que la finalitat
de les inscripcions de les partides d’òbits no era de caire sanitari. El prevere que anotava
la defunció, únicament feia referència a la causa o circumstàncies de la mort per justificar
el fet pel qual el difunt no havia rebut els sagraments.

Es per això que les úniques morts que consten en els llibres d’òbits amb un cert detall i
de manera continuada al llarg del temps, són les de caire mèdicolegal, és a dir, la mort
violenta i la mort natural sospitosa. El nombre i tipus de morts documentades en el
període estudiat és el següent: 151 morts violentes (0,8%), 408 morts naturals sospitoses
(2,2%), 201 morts naturals diagnosticades (1,1%), i 17.175 morts naturals sense diagnòstic
(95,9%) que són la immensa majoria. Les presentem en la taula següent:

MORT S. XVII S. XVIII S. XVII I  XVIII

Violenta 82 69 151 (0,80%)

Natural sospitosa 173 235 408 (2,20%)

Natural diagnosticada 42 159 201 (1,10%)

Natural sense diagnòstic 5.688 11.727 17.415 (95,90%)

TOTALS 5.985* 12.190 18.175 (100,00%)

* No estan comptabilitzades les morts dels albats del període 1601-1675.
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La mort violenta

Hem documentat 151 morts violentes que són el 0,8% de totes les morts (18.175), de les
quals 82 són del s.XVII (54,3%), i 69 del XVIII (45,7%).

Des del punt de vista mèdicolegal les hem clasificat en diversos grups, que per ordre de
freqüència són: 82 homicidis-assassinats (54,3%), 29 accidents (19,2%), 23 accidents
laborals (15,2%), 6 morts en temps de guerra (4%), 6 morts per execució militar (4%), i una
mort a la presó (0,7%). Les presentem en la taula següent:

MORT VIOLENTA S. XVII S. XVIII S. XVII I XVIII

Homicidi-assassinat 59 (72,0%) 23 (33,3%) 82 (54,3%)

Accidental 12 (14,6%) 17 (24,6%) 29 (19,2%)

Accident laboral 6 (7,3%) 17 (24,6%) 23 (15,2%)

Temps de Guerra 3 (3,7%) 3 (4,4%) 6 (4,0%)

Execució militar - 6 (8,7%) 6 (4,0%)

Suïcidi-accident 2 (2,4%) 2 (2,9) 4 (2,6%)

Altres - 1 (1,5%) 1 (0,7%)

TOTALS 82 (100%) 69 (100%) 151 (100%)

La mort violenta per accident laboral

De les 151 morts violentes documentades, 23 (15,2%) són causades per accidents
laborals; 6 (26%) són del segle XVII, i 17 (74%) del XVIII.

Dins de les morts violentes, els accidents laborals ocupen el tercer lloc en freqüència
(15,2%), després dels assassinats o homicidis, 82 (54,3%), i dels accidents fortuïts 29
(19,2%).

Els mecanismes que han ocasionat aquestes morts són: 10 per asfíxia (43%), 6 per
traumatisme (26%), 5 per precipitació (22%) i 2 sense especificar (9%). Els mostrem a la
taula següent:
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ACCIDENTS LABORALS S. XVII S. XVIII S. XVII i XVIII

Asfíxia 3 7 10 (43%)
Traumatisme - 6 6 (26%)
Precipitació 3 2 5 (22%)
Sense especificar - 2 2 (9,0%)

TOTALS 6 17 23 (100%)

A continuació comentem aquestes morts una per una conservant la literalitat de les
inscripcions.

Asfíxia

Un pagès de Sta. Maria de Bellver, que sea ufega en un cup trapinjant varema (1647).

Un pagès de Vilafranca, offegat en un cup de varema (1682).

Un pagès d’Olivella, mori repentinament offegat en un cup de varema (1685).

Maria Manius, muller d’un teixidor de lli mori de desgràcia en un cup de vi (1721).

Accident laboral múltiple per asfíxia (30 de setembre de 1752): Margarida Oms i Giralt,
vídua de Pau Oms, daguer, el seu fill de 15 anys, que és pagès, i Arnauhat, fadrí pagès de
14 anys, són enterrats en la sepultura de l’hospital del cementiri de l’església parroquial
de Santa Maria de Vilafranca del Penedès per aver caygut en un cup. Nota Estos tres

trapitjant al Cup de Amador Alcover hortolá devant la Casa de Montserrat, caigueren tots

tres junts á dit cup, y moriren dins de ell.

Un pagès, que mori sufocat del cup de Casa Dias (1779).

Emanuel Vidal, pagès de 13 anys, mori ofegat en un Cup (1792).

Ramon Cuiner, jove pagès, mori ofegat en un Clot de regar en una pessa de terra (1800).

Traumatisme

Un dragó del regiment de Pavia mori de mort violenta de una cosa de un cavall (1733).

Un pagès, mori de desgracia, haventli caygut sobre una soca de olivera prop lo convent

de St. Ramon (1743).

Un pagès de Vilafranca, anant a Barcelona ab un carro ab sachs de ordi, se trabucá lo

carro, ÿ lo enclogue sota, ÿ lo trobaren mort (1766).
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Un pagès de Vilafranca, mori de desgracia de haverli caigut un roure sobre al terme de

Sta. Maria (1771).

Un pagès de Vilafranca, mori de una desgracia per la ruina de una bobeda en una Casa

ahont treballava (1797).

Un pagès del carrer de la Perellada de 55 anys, mori de una desgracia de un carro (1799).

Precipitació

Un fadri, mort desastradament caent de un rosi (1636).

Un pagès del Sepulcre de St. Miquel d’Olèrdola, mori de una caiguda de una figuera y fe

esclata (1636).

Un mestre de cases, que caigué de una Bastida i caigue dins de un pou (1680).

Un manobrer de Vilafranca, mori de una caÿguda dins la Iglesia Parroquial (1754).

Francisca Dias, donzella de 20 anys, mori de una desgracia que caigué dela entrada del

celler (octubre 1789).

Sense especificar

Un pagès, que mori de una desgracia engrandint una sinia al hort (1751).

Un carreter, que mori de una desgracia en la carretera (1774).

Unes observacions terminològiques

Resulta interesant adonar-se que en les inscripcions parroquials mencionades, s’usa la
paraula “desgracia” allà on avui emprariem més aviat “accident”.  I, en canvi, quan
aleshores es parlava de mort per “accident”era per referir-se a algun tipus sobtat
d’afectació física o mental natural (“mori d’un accident d’apoplexia”).

Edat i sexe dels afectats

Tots els afectats són cossos o adults. Coneixem l’edat de tres pagesos de 13, 14 i 15
anys, que ens indiquen la precocitat en la incorporació al treball. Pel que fa al sexe hi ha
un predomini clar del masculí, 20 (87%), envers el femení, 3 (13%).
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Oficis dels morts per accident laboral

Pagès 16, pageses 3 (82,6%).

Mestre de cases 1

Manobre 1

Carreter 1

Dragó 1

9 pagesos moren ofegats en cups de verema (39,1%), 3 al s.XVII i 6 al XVIII.

OFICIS A VILAFRANCA DEL PENEDÈS DURANT EL PERÍODE 1601-1800

Hem recollit els diferents oficis registrats en les partides d’òbits (18.175).
El 26,5% (4.824) dels òbits tenen referència a l’ocupació.

Detectem 213 oficis, professions o graduacions diferents; els més frequents són:

Pagesos 1.677 (34,8%)
Militars 397 (8,2%)
Preveres 250 (5,2%)
Teixidors 180 (3,7%)
Sabaters 176 (3,6%)
Paraires 139 (2,7%)
Corders 132 (2,7%)
Blanquers 126 (2,6%)…

CONCLUSIONS

Hem detectat la presència de morts violentes per accidents laborals a Vilafranca del
Penedès durant el període estudiat; més freqüents al segle XVIII que al XVII.

L’ofici més afectat és el de pagès que també és el més comú (34,8%).

Els mecanismes que estan implicats en les morts violentes ens dónen informació de la
importància de l’activitat així com del risc inherent que comportava.
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El cas de les morts per asfíxia en temps de verema que afecta els pagesos és un bon
exemple d’aquest risc, així com també és un indicador evident del pes que el sector
vitivinícola tenia a Vilafranca i al Penedès.

Trobem les dones incorporades al món del treball i compartint la feina amb els homes.
També pateixen morts violentes per accidents laborals.
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«EL METGE DELS POBRES». UN EXEMPLE DE MEDICINA
DOMÈSTICA, RECEPTARIS CASOLANS I ALTRES TRACTATS

D’HIGIENE I MEDICINA POPULAR

SABATÉ FORT, Jesús
SABATÉ I BOSCH, Josep M.
Universitat Rovira i Virgili

RESUM: En aquesta comunicació veurem l’evolució i la persistència de la literatura
mèdica popular en el decurs del temps fins arribar els nostres dies. En un llarg període
entre el segle XVII i els nostres dies són moltes les publicacions que s’han editat amb
unes finalitats similars a les descrites, i nosaltres, a manera d’exemple  n’hem escollit
algunes de les més representatives d’acord amb uns criteris amplis.

Paraules clau: medicina domèstica, paramèdica, popular, segles XIX-XX

RESUMEN: Se analizan la evolución y la persistencia de la literatura médica popular en
el curso del tiempo, hasta nuestros días. Desde el siglo XVII hasta hoy son numerosas las
publicaciones que se han editado con una finalidad similar a la descrita y aquí, a modo
de ejemplo, se han escogido algunas de las más representativas siguiendo un criterio
amplio.

Palabras clave: medicina doméstica, paramédica, popular, siglos XIX-XX

*

D’ençà la publicació del nostre treball Un manual casolà de Medicina “El llibre del
Prior”1 , a partir del Libro de los Secretos de Agricultura, Casa de Campo, y Pastoril2 , així
com en altres treballs anteriors3 , l’interès per la Història de la Medicina es decantà, en
part, vers la vessant de la literatura paramèdica i l’anomenada “medicina domèstica”,
dedicada a la divulgació de receptes i consells mèdics útils en l’àmbit de la llar, de
manera que en aquesta comunicació  volem palesar l’evolució i la persistència d’aquesta
literatura en el decurs del temps fins arribar els nostres dies.

L’argumentació d’aquesta literatura la trobàvem ja entre els segles XVII i XVIII en
l’esmentat Llibre del Prior dedicada molt especialment a la mestressa de casa amb els
següents termes i condicionants:”...serà de mucho provecho à la Madre de Familias de
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la Casa de Campo, saber medicamentos, para curar con simples los enfermos de su
casa, y Familia; y assimismo de sus bascas, y accidentes, porque no sea necessario
llamar al Medico à cada paso, que donde viene muchas veces, no puede haver mucho
aumento ... dexando los remedios exquisitos para los Medicos de las Ciudades, y Luga-
res populosos, que es mas la ganancia de los Medicos, que el provecho de los que
vienen à sus manos.”4  (sic).Curiosament entre dos i tres-cents anys després un manual
d’economia domèstica5  inseria en un dels seus capítols amb el títol de “Nociones de
medicina” semblants raons a les exposades per aquell prior de Perpinyà i un mateix
esperit:  “La elevadísima misión de la mujer en la vida, y sobre todo en el hogar, la obligan
a ser una pequeña enciclopedia, y, aunque no posea todos los conocimientos para el
dificilísimo desempeño de su actuación social y privada, debe procurarse todos aquellos
(a la medida de sus fuerzas) que la ayuden para el mejor desempeño de sus sacrosantos
deberes.

Uno de ellos es evitar y prevenir las enfermedades con los preceptos de la higiene, la
vigilancia sostenida en los alimentos, vestidos, etc., y otro, poseer algunas nociones
elementales de medicina aplicada al hogar. Estos pequeños estudios sirven para seguir
con acierto las prescripciones facultativas o prestar a los enfermos los primeros cuida-
dos (en caso de enfermedad) y los primeros auxilios (en caso de urgencia). Muchas
veces estos pequeños conocimientos evitan una muerte repentina y dan lugar a que el
médico pueda prestar su concurso.

Algunas veces se aplican remedios con un completo desconocimiento de sus efectos
(...). Por regla general los remedios caseros son inofensivos, pero su misma bondad los
hace a veces inútiles.

Otra de las cosas necesarias, que algunas veces evitan la visita del médico, es conocer
la naturaleza de cada uno de los individuos que integran una familia, y después, antes de
aplicar el remedio, investigar la causa del mal.”6  (sic).

En aquest llarg període entre el segle XVII i els nostres dies són moltes les publicacions que
s’han editat amb unes finalitats similars a les descrites, i nosaltres, a manera d’exemple
n’hem escollit algunes de les més representatives d’acord amb uns criteris amplis, de
manera que per veure dita amplitud comencem el nostre recorregut amb una obra que
aparentment s’allunyaria de la nostra temàtica però que també inclou “recetas para varias
enfermedades muy comunes en las familias” (sic). Es tracta del Novísimo arte práctico de
cocina  perfeccionada, repostería y arte de trinchar de José Antonio Giménez y Fornesa, de
l’any 18717 , que, a més del que ja especifica el títol, conté “ un tratado para la fabricación
de licores, multitud de secretos pertenecientes á distintos artes y oficios, diversos medios
de economía doméstica, lavado y planchado de ropas y encajes, (...) etc. etc.” (sic).
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De l’esmentat llibre, el capítol de “Medicina doméstica”8  descriu com a malalties més
comunes i en dóna la seva teràpia,  la indigestió - empatx -,  les morenes - hemorroides,
cucs, refredat, tos, mal de cap i migranya - hemicrània -, mal de queixals,  mal de ventre,
malalties urològiques - orina -, voltadits - “panadizos” -, gangrena, i  úlceres de boca.

Quant a les distintes teràpies volem deixar constància de les següents que en bona part
encara ens recorden las del segle XVII: per la indigestió es recomana la beguda de te -
“Camellia sinensis” - o aigua tèbia per a provocar el vòmit, la dieta i un ungüent al pit amb
oli de llinosa;  per les morenes, a més de l’exercici, la temprança i la sobrietat en el
menjar,  com a pal·liatius, tenim el vapor d’aigua tèbia, els apòsits de draps mullats amb
esperit de vi tebi, cataplasmes de pa amb llet o de porros - “Allium porrum” - fregits amb
llard, i, si amb això no n’hi havia prou, s’aplicarien sangoneres - “si agarran á las mismas
almorranas será  mucho mejor” (sic) -, encara que si el dolor fos molt fort es podia fer “un
lenitivo con dos onzas de ungüento  emoliente y media de láudano, batidas con una
yema de huevo para aplicarlo a la parte” (sic) o un ungüent a base de cansalada fosa,
passada per un drap fi i barrejada amb cera blanca, i per aturar el fluix fort sembla ser
que l’aplicació a les aixelles de la planta “centínola” o els banys amb aigua de ferrers
eren el millor; pels cucs calia evitar els dolços, les herbes crues, les arrels i els fruits
verds i, a més, prendre els “polvos de Bal ” que es feien “de iguales partes de ruibarbo,
escamonea y calomel, con doble cantidad de azúcar refinada al peso de los demás
ingredientes, se mezcla todo y se reduce á polvos finos” (sic)  amb una dosi de deu a vint
grams per un nen i d’una dracma per un adult, una o dues vegades per setmana; el
refredat es curava amb dieta adequada, una bona transpiració amb sudorífics - “para
obtener un copioso sudor se pelan y quebrantan cinco ó seis granos de cacao en crudo,
poniéndolos á hervir en taza y media de agua como de tomar café, hasta que quede en
una;  despues se le pone un poquito de manteca de cacao, tomándolo con azúcar todo
lo mas caliente que se pueda, dentro de la cama ” (sic) -, banys de peus i cames amb
aigua tèbia i sinapismes; per la tos calia fer un xarop tot bullint civada, malví - “Althaea
officinalis” - i segó, al que s’hi afegia un grapat de flor de saüc - “ Sambucus nigra” - i se
li donava una altra bullida, abans de servir-ho amb una rovell d’ou; el mal de cap
s’alleugeria simplement amb xops al cap d’aigua sedant o un drap al coll  mullat amb la
mateixa aigua; pel mal de queixal, sobretot si venia acompanyat d’inflamació de la galta,
no hi havia altre remei que l’extracció, però per alleugerir el dolor es considerava bo tot
allò que provocava  una  major  salivació com, per exemple, mastegar genciana, càlam
aromàtic - “Acorus calamus” -, arrel de piretre - “Pyrethrum” - i llavor de  mostassa, tot i
que la inflamació podia també pal·liar-se amb gargarismes de glops d’aigua bullida amb
malves, cascalls i malvins i cataplasmes de la mateixa composició; pel mal de ventre

provocat per una mala digestió es recomanava fer exercici físic o bé beure dues o tres
vegades al dia un got de vi amb quinze o vint gotes d’àcid de vidriol; respecte a l’orina,  és
considerada com “el barómetro de la salud” (sic); els voltadits, es curaven amb un
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mètode ben senzill, banyant sovint el dit afectat en un got d’aigua dolça calenta amb un
cullerada de cendra de redoltes o sarments; la gangrena es podia evitar salpicant les
ferides amb sucre o mullant-les amb fulles de noguer bullides amb sucre; i  finalment per
a curar les úlceres de boca, així com també tota mena de ferides, nafres o bé altres talls
de la pell, el remei era un bàlsam a base de quatre unces d’oli, quatre de vi i una de
sucre, tot bullit fins a consumir el vi.

Per a completar aquesta “Medicina doméstica” en un parell d’apartats posteriors el
tractat de Giménez y Fornesa afegeix les seccions “Cultivo y propiedades de varias flores
y yerbas medicinales”9  y  “Secretos de algunos árboles”.10

A principis del segle XX, en El Médico de los Pobres11, que dona nom i centra  aquesta
comunicació,  obra de l’any 1907-1908 de L. Peyronnet, encara ens tornem a trobar amb
una publicació il·lustradísima i molt a l’estil, en part i més concret, d’aquell Llibre del
Prior de 1617-1762, perquè, tot i el títol, quatre de les set parts en que es distribueix el
contingut són d’una extremada semblança amb ell, malgrat que a l’albada del segle XX
ja no ens resulta estrany el nou esperit capitalista i mercantilista,  amb l’ajuda de la
publicitat, i perquè ara ja no es tracta d’una simple divulgació domèstica de determinats
coneixements de Medicina popular, sinó que a més s’han d’aconseguir clients que
comprin els productes que manufactura i ven el professor Peyronnet.

L’esmentat L.Peyronnet, autor i editor del llibre de referència, s’autopresenta  com a
“Directeur de l’oeuvre humanitaire” amb el lema “Ser útil á nuestros semejantes”, però
insereix entre las pàgines de la publicació no sols la publicitat dels seus productes
farmacèutics, amb els corresponents preus i condicions de venda, sinó que en cada
espai blanc en fa el següent “AVISO MUY IMPORTANTE: Algunas personas poco escru-
pulosas meten entre las hojas de nuestros diversos volúmenes sus propios prospectos.
Otros, con ayuda de sellos, dan sus direcciones como depositarias de nuestros produc-
tos, etc. Rogamos a nuestros lectores que no se deje inducir á error; nosotros no hace-
mos la publicidad de nadie, por consiguiente deben considerar como fraude  ó imitación
todo lo que no lleve la dirección de nuestra casa, á la que han de dirigirse directamente
para no ser engañados.”12 (sic).

Amb tot, en el prefaci de l’obra l’autor fa una declaració de principis afirmant que no vol
prescindir de metges i farmacèutics, sinó simplement i senzilla oferir als lectors els
mitjans per a viure molt seguint uns consells d’higiene a l’abast de tothom i avalats per
l’experiència: “Queremos que tengan nociones elementales acerca de las principales
enfermedades, para que tomen determinadas precauciones hasta la llegada del médi-
co, para que no se agrave el mal, por su descuido (...) Y para quien se encontrara en la
absoluta imposibilidad de aprovechar los buenos consejos de un médico, damos con
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gusto unas cuantas recetas que nuestros abuelos empleaban (...) remedios sencillos,
fáciles, poco costosos y que curan”13 , uns remeis senzills a base de plantes, de les que
se’n donaran les característiques i virtuts, en resum fidel de tots els avenços que la
Medicina, la  Química i la Botànica han acumulat en el decurs de les edats passades per
tal de posar cura a la fragilitat humana.

La primera part14  del llibre la conformen més de 30 pàgines il·lustrades amb les làmines
de les principals plantes i bolets - bons i dolents - en colors naturals; corresponen a la
versió francesa del llibre, però van relacionades amb la paginació  fonamentalment de la
tercera part15 de la versió castellana, entre les pàgines 71 i 131, que inclouen les
referències de més de cent plantes i herbes remeieres i medicinals.

De fet, aquest manual casolà veritablement comença amb la segona part16  i amb els
diferents  apartats d’higiene,  neteja,  l’aire, higiene de la digestió,  alimentació  i aliments
- llet, mantega, formatge, ous, pa,  peix, castanyes, faves, llenties, fesols, patates, arròs,
carns (bou, cabrit,  porc, ...) -, begudes - aigua, vi, cervesa, cafè,  xocolata, te, ...) -, higiene
- de la pell, del cap, de l’ànima, ... -, habitació, treball, exercici, hora de llevar-se, “para
llegar a viejo”,  “para vivir feliz”, higiene de la infància - biberó, desalletar, vestimenta,
molèsties i afeccions comunes en els nens (dentició, cucs, convulsions, tos i tos ferina),
el seu pes, la llet més recomanada i altres consells per a les mares dels infants -, i acaba
amb un interessant resum dels consells més útils.

La quarta part17  és  sens  dubte  la  que constitueix  el  moll  de  l’os  del llibre en tractar
fonamentalment de les malalties i els seus remeis. Aquesta part s’enceta amb un avís,
per tal de facilitar la localització de les malalties en les pàgines del capítol gràcies a una
“Tabla de Materias”18  que s’afegeix al final de la publicació, i  les indicacions publicitàries
per aconseguir les plantes  del tractament especial que subministra el propi professor
Peyronnet: “Nada de frascos, alambiques , retortas; no hay más que la Naturaleza, cuyos
derechos respetamos; hierbas es lo que damos, visibles y palpables.”19  (sic).

Si bé no podem dedicar massa atenció a totes i cadascuna de les malalties, no obstant
considerem també important donar almenys el llistat d’aquelles en el mateix ordre i nom
amb el que apareixen en el capítol: Absceso, Ántrax; Abejas (Picaduras de), Víboras
(Mordeduras de).(Picaduras y mordeduras de víboras, abejas, avispas, tábanos, moscas
carbuncosas, arañas, etc.); Edad crítica - menopausa -; Accidentes de estómago;
Albuminuria; Alcoholismo; Ampollas; Anemia; Angina gutural; Apoplejía; Apetito; Asfixia;
Asma; Ataques de nervios; Granos; Bilis; Bronquitis, Resfriados; Quemaduras; Pesadi-
llas; Pelo (Caída del);  Colerina; Clavos - furóncol -; Corazón; Cólicos; Estreñimiento;
Callos, ojos de gallo, durezas, juanetes, etc.; Coriza o Romadizo; Cortaduras, Heridas;
Curvatura (agujetas); Garrotillo, tos ferina, gripe; Crup y Anginas;  Salpullido, Eczema;
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Dolores de muelas; Diarrea, Disentería; Dolores; Sabañones, Rajas, Grietas;
Dislocaciones, Torceduras, etc.; Dolores de estómago; Fluxiones de pecho, Enfriamien-
tos, Pleuresías; Furúnculo ó Clavo; Hemorroides; Hernias, Quebraduras; Indigestiones;
Enfermedades de la vejiga, Piedra, Arenillas, etc.; Dolores de cabeza; Males de ojos;
Jaqueca; Neuralgias;  Panadizo, Furúnculo;  Pérdidas blancas, Flores blancas; Purgan-
tes; Cuadro de Venenos por orden alfabético y de los contravenenos que deben admi-
nistrarse; Reumatismos; Romadizo; Sueño; Lombrices de los niños; Vicios de la sangre
i completa aquesta llista un article amb lletra menuda sobre la Obesidad20  i  La farmacia
del hortelano21  amb més noticies sobre la utilitat de les plantes i verdures d’horta.

Deixarem de banda la cinquena part22  dedicada a les malalties dels animals domèstics
i les plantes utilitzades en la Medicina veterinària, com també pararem poca atenció a la
sisena part23  conformada per un seguit de receptes de tota mena - des de la manera de fer
gel a l’estiu fins la millor forma d’adobar les plantes d’interior, passant evidentment per
altres de caire sanitari, com, per exemple, la recepta d’un brou d’herbes pels malalts -.

En canvi, no deixarem d’esmentar el catàleg de medicaments naturals que s’ofereixen,
amb indicació de la seva efectivitat i el seu preu,  en la setena part24 , i que, pel que
sembla,  distribuïa el professor Peyronnet  des de la seva seu  de Paris - “Clínica Huma-
nitaria” -, lloc on tenia ubicat també un consultori gratuït25 .

Els medicaments “recomanats” eren els següents: Mezcla tónica del profesor Peyronnet
- regenerador, facilita la circulació de la sang, enforteix el sistema nerviós, tractament
d’alcoholisme, clorosi, palpitacions nervioses, anèmies, linfatisme, pal·lidesa, pèrdues
blanques,  vertígen, convalescència, debilitat general, etc.. -; Grasa milagrosa o de mar-
mota - cura tota mena de dolors, ... -; Te de los Cartujos - purga, estrenyiment, desgana,
mal de ventre, digestions penoses, gasos, desmais, maldecap, neuràlgies, morenes, mal
de  fetge, hidropesia, afeccions herpètiques, ... -; Mezcla diurética del ... - ronyons,
cistitis crònica, incontinència i retenció d’orina, nefritis, reumatismes inveterats,
“arenilles”, irritacions, inflamacions, ... -; Fórmulas secretas, confidenciales y
personalizadas: “para el hombre, lo mismo que para la mujer”26  - malalties secretes i
encomanadisses -; Depurativo del ... - sang, malalties de la pell, grans, ... -; Pomada
herniaria ... - hèrnies -; Granos de larga vida ... - malalties de l’estómac i dels budells,
estrenyiment, inflamació de la sang, ... -; Te ... - bilis, acidesa, rots o eruptes, ... -;
Bombones de los Cartujos  - tos, catarro, mal de gola, asma, ... -; Dentilina - mal de
queixals, càries, dentrífic, ... -; Agua de  Nuestra Señora - cabells i barbes -;   Pomada
vegetal - morenes i fístules -; polvos Poudre Nasine - mala olor del nas i l’alè de la boca
-; Jabón higiénico ...;  Calma dolores japonés - tota mena de dolor -; Te del Paraguay -
força i vigor que fa retornar als vint anys -;  Licor peruano - secret de longevitat -; Emplasto
de los Cartujos - aparell respiratori - ;  Aperitivo galo del ... - desgana i tònic del sistema
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nerviós -;  Polvos cauterizantes del ... - dolors de cames, herpes, varius, úlceres, èczemes,
cremades, fisures, ... -; Específico - ulls de poll i durícies -;  Muerte a los roedores -
raticida -; Antileucorrico ... - pèrdues blanques, metritis, infarts de la matriu, ... -; Mezcla
pulmonar ... pectoral, béquica, antitísica, anticatarral -  vies respiratòries -; Diurético en
vino blanco – vies urinàries, ronyons, bufeta de l’orina, ... -; Vino ... - anèmia -; Harina ...
- nutrició -; Elixir de las cien hierbas del ... - depuratiu, laxant, antibiliós, cordial, vòmits,
còlics, rampes d’estómac, acidesa, gasos, mala digestió, indisposicions de tota mena, ...
-; Bolos vegetales ... – clorosis, pal·lidesa, debilitat general,... -; Licor antirreumático del
... - reumatisme, gota, ciàtica, neuràlgies, ... -; Roburina ... - pèrdues blanques, metritis,
fluix, ... -; Agua Jean Carpi - èczema sec, úlceres varicoses, psoriasis, socials, alopècia, ...
-; Hipnótico ... - malalties de la son -; Rob vegeto tánico - anèmia, fortificant, depuratiu,
... -; Polvos sedativos de Hombery - rentar ferides -; Natronina ...- orina, ronyons, melsa,
... -;  Cápsulas de santo Tomás - bronquitis, catarros, tos, ... -.

El nostre “metge dels pobres” inclou una altra llista de les preparacions més usuals de
Medicina domèstica - banys (alcalí, aromàtic, de Baréges, gelatinós, de peus amb
mostassa, salat,  i sedant Raspail), cataplasmes, fumigacions, injeccions, lavatives,
sangoneres, sinapismes, tisanes, ventoses i veixigatoris -27 , algunes paraules respecte
els objectes que serveixen pels apòsits - draps, files, gasa, benes, esponges i tafetà
engomat -28  i un petit lèxic o diccionari general amb els vocables de més difícil
comprensió29 .

Quelcom semblant al que  acabem de presentar en aquest darrer paràgraf  hem trobat
també en la petita publicació d’Amado Gort Civit, Catálogo y Guía de la Farmacia
Homeopática Especial  del carrer de Santa Anna, 17 de Barcelona, amb un glossari de
terminologia mèdica, remeis bioquímics pel mètode del Dr. Schussler, medicaments
Humphreys, medicaments electro-homeopàtics de l’Institut “Sauter”, breus indicacions
de Medicina homeopàtica domèstica,  descripció de 54 medicaments d’ús més freqüent,
les especialitats de la casa, i l’afegitó dedicat a la veterinària.

D’uns anys semblants als de l’edició d’El Médico de los Pobres - a l’entorn del 1920 -
apareix també El medico en casa30  de la “Doctora Fanny”, dedicat als pares de família.
En el pròleg de l’esmentat llibre el doctor Saimbraum31  qualifica la obra com a
“”indispensable” i ens diu que la Doctora Fanny  - pseudònim d’una dama “tan inteligente
como modesta” -  “no pretende substituir al médico, sino, únicamente, reemplazarle en
caso de necesidad y secundarle eficazmente en los demás casos. El médico (...) es
insustituible (...) Pero no siempre hay un médico a nuestra disposición: en caso de
accidente, en tiempo de epidemia, en el campo, en infinidad de ocasiones, tendremos
que improvisarnos médicos (...) en estos casos, el enfermo o el herido que la casualidad
encomiende a nuestros cuidados puede correr serio peligro. Además, un día u otro
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hemos de tener enfermos en casa, y será mal enfermero, y aun se expone a cometer
involuntariamente imprudencias acaso fatales, quien carezca de muchos conocimientos
que no pueden improvisarse, por muy buena voluntad que se tenga.”32  (sic).

És evident que no podem entrar en una anàlisi de tot el llibre per tal d’esclarir l’anomenada
“indispensabilitat” seva, però considerem d’interès exposar, si més no, el seu contingut,
a través d’una repassada a l’índex de les matèries en ell incloses. Així doncs en una
primera part titulada El cuerpo humano y su funcionamiento es donen les nocions
d’Anatomia i Fisiologia, amb les funcions de nutrició - aparell digestiu i digestió; aparell
circulatori i circulació; aparell respiratori i respiració; i l’absorció i la nutrició - i les funcions
de relació - el sistema nerviós: els òrgans dels sentits i el seu funcionament; y els ossos
i els músculs -. A la segona part, - Como se conserva la salud, la fuerza y la belleza -,
després d’analitzar el clima, l’habitació, la vestimenta i la cura del cos, es tracta de
l’alimentació - valor alimentari i digestibilitat dels aliments i les begudes - i la higiene de
l’alimentació, amb l’exercici, el repòs i la higiene de les edats, tot detallant les diferents
pràctiques d’higiene, de la cultura física - gimnàstica sueca i gimnàstica respiratòria;
esports nocius i idonis i la forma de conrear-los -, cultura estètica,  el règim alimentari,
etc. La tercera part ve consagrada als principals  Medicamentos y sistemas curativos,
amb un estudi de les plantes medicinals, diferents sistemes curatius - vacunació,
sueroteràpia, hidroteràpia, electroteràpia, etc. - i la farmaciola casolana “que no debe
faltar en ninguna familia”. La quarta part està dedicada a la Medicina de urgencia, amb
una especial atenció a les asfíxies, els enverinaments, els accidents i els atacs; finalment
la quinta i última part, sota l’epígraf de Como se curan las enfermedades,  es passa
revista  a moltes de les malalties, les seves causes i símptomes  - malalties de la infància;
dels aparells digestiu, respiratori i circulatori; dels ossos, músculs i articulacions; de la
pell; dels nervis i els sentits; i les endèmiques i epidèmiques -. El volum esta il·lustrat
amb profusió d’il·lustracions, fotografies i làmines acolorides amb vermell i blau.

També del primer quart del segle XX, i igualment pels voltants de l’any 1920, apareix una
publicació molt més amplia, il·lustrada amb seixanta-nou  gravats i dotze làmines
acolorides: parlem de la Guía práctica de la salud de Federico M. Rossiter33 . El contingut
d’aquest tractat  està dividit en quatre parts amb un total de trenta-nou capítols amb un
considerable rigor científic, tot i portar  els suggerents títols següents: La obra maestra
de la creación, El armazón del cuerpo, Los músculos, El sistema nervioso, La piel, Gusto
y olfato, El ojo y el sentido de la vista, La oreja y el sentido del oído, La corriente de la vida,
La senda del aire, Una planta viviente manufacturera, El hígado, Alimentos, en la part
primera; Curación divina, en la segona; Remedios de la naturaleza, Modo de cuidar los
enfermos, Alcohol, Té, café tabaco y opio, en la tercera part; i Enfermedades,
Enfermedades del aparato digestivo, Enfermedades de la nariz, de la garganta y del
pecho, Enfermedades del aparato circulatorio, Enfermedades de los riñones,
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Enfermedades de la sangre, Enfermedades constitucionales, Enfermedades del sistema
nervioso, Envenenamiento por drogas y los parásitos, Enfermedades de los ojos,
Enfermedades del oído, Enfermedades de las mujeres, Obstetricia,  Enfermedades de la
piel, Enfermedades de los hombres, El cuidado de los niños, Accidentes, contingencias
afecciones varias. Remedios, i La conservación de la salud en la quarta i darrera part;
encara s’afegeix un apèndix amb Algunas cosas que los padres deben saber, Parálisis
infantil i Guerra a muerte a la mosca.

Abans d’entrar en els nostres temps, retornaríem a La mujer, alma del hogar de Celia de
Luengo, incidint l’any 1948 en aquella missió de la dona, però amb un al·legat carregat
de feminisme, per tal d’educar la dona en la lluita “con” l’home i no “contra”  l’home,
sense allunyar-la de la llar, educada “ante todo”  per a la llar “y así sabrá vivir dignamente
fuera y dentro de él, con el título que sea, pero siempre como hada benéfica”34  (sic). És
en aquest sentit de “fada benèfica” que l’esmentat tractat d’Economia domèstica inclou
les nocions de Medicina amb les característiques i els elements necessaris en la
composició de la farmaciola casolana, així com i també els consells  de bellesa i higiene
pel rostre i la pell, els cabells, la boca i les dents,  els ulls, les mans i les ungles, però
aquests darrers consells no seran tractats en la nostra comunicació.

Pel que fa a les nocions de Medicina35  toca com a malalties més comunes les  intestinals
- dieta,  purgants, tònics, digestius, depuratius, refrescants, emolients, excitants, calmants,
diurètics,  lavatives, cataplasmes, etc. amb llurs indicacions i contraindicacions -; els
banys; les malalties respiratòries senzilles amb vaporitzacions de fulles d’eucaliptus i
una miqueta d’essència de trementina i les més infeccioses amb una fórmula a base
d’alcohol 85 grams, eucaliptol 8 grams, essència de farigola, llimona i lavanda 5 grams i
àcid fènic 2 grams, de la qual se’n posava una cullereta en un litre d’aigua; les tisanes;
les hemorràgies nasals i dentals;  les contusions; les excoriacions; els penellons; les
erupcions de la pell, l’acne, els èczemes i els herpes  amb una fórmula donada per un
malalt guarit: lanolina anhidra 15 grams, vaselina extra 30 grams,  òxid de zinc 6 grams,
subnitrat de bismut i àcid bòric 3 grams, i oli de «cade» 6 grams,  de la qual fórmula se’n
feia una pomada per a tres untures diàries a la vegada que es prenia licor de Fowler
començant amb tres gotes al matí i tres gotes a la tarda barrejades amb vi, llet o aigua i
augmentant la dosi en una gota fins arribar a les deu gotes; l’erisipela; les picadures
d’insectes; el singlot; els vòmits; les cremades d’orígens diferents - foc, lleixiu, aigua
bullent, alcohol o petroli, etc. - i les seves llagues;  mossegades de gossos, serps, etc.;
desmais i rodaments de cap; atacs de nervis i d’apoplexia; engolida de coses estranyes
a la gola; insomni; irritacions de gola amb una fórmula de dotze parts de vinagre de vi bo
negre, una part d’escames d’escil·la, i mitja part d’alcohol, macerat tot durant quinze
dies en un flascó ben tancat, colat i filtrat després i servit amb una posologia de cinc o sis
gotes en un got d’aigua tèbia per a fer gargarismes; ulls de poll; etc. En totes les
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prescripcions  si el dolor continua es recomana avisar sempre el metge. La composició
de la farmaciola casolana comportava una divisió en tres parts degudament ordenades,
classificades i retolades36 : medicines, materials per a medicació antisèptica i accessoris.

En el sector de les medicines hi havia d’haver flascons amb làudanum - “No se administra
nunca a los niños” (sic) -, amoníac, tintura d’àrnica - “Nunca en heridas” (sic) -, oli de ricí,
magnèsia efervescent, carbó animal, èter sulfúric, tintura de iode, valerianat de sosa, i
bromur - que s’havia de renovar sovint, perquè es descomponia -;  també s’hi trobaven
els paperets de tàrtar emètic d’uns 5 centímetres, utilitzats en cas d’enverinament per a
provocar vòmit, i dos o tres tubets d’aspirina Bayer, com analgèsic de diferents dolors,
però d’especial aplicació en catarros, grips i refredats acompanyant-la d’un ponx ben
calent, fet a base d’un got d’aigua calenta, el suc de mitja llimona, una copa de licor - rom
o conyac -, i una bona ració de sucre. Les recomanacions per evitar possibles efectes
nocius de l’aspirina eren el següents: “Se toma la tableta de aspirina, con cafeína o sin
ella, disuelta en un poco de agua (...) La aspirina tomada con mucha cantidad de agua,
no molesta lo más mínimo el estómago, como algunos dicen que les sucede, debido a
que la toman casi en seco. Si la persona es débil de corazón, se le dará con cafeína o
disuelta en una taza de café, y de este modo desaparece todo peligro.” 37 (sic).

Els objectes antisèptics eren els següents: un potet de vaselina bòrica; altre potet amb
pomada de zinc; un tubet de píndoles de sublimat corrosiu; uns paquets d’àcid bòric, de
coto-fluix hidròfil, i de coto-fluix hemostàtic; sabó antisèptic; uns flascons de col·lodió,
de solució fènica, i de mostassa, amb paper de la mateixa; una caixa de llauna amb
farina de llinosa; un paquet de gasa hidròfila; benes negres i blanques de diferent
amplada i llargada i de seda, fil i cotó;  un metre de gutaperxa fina i tafetà anglès; una
ampolla amb aigua de calç i altra amb oli d’ametlles dolces, amb les que es podia
preparar un liniment oleocalcari d’eficaç utilitat amb les cremades.

I quant als accessoris que es necessiten en una farmaciola casolana, se’ns destaquen
els més comuns, com tisores, pinces, pinzells, comptagotes, agulles imperdibles, xeringues
d’injeccions de dues classes o grandària, un termòmetre clínic  i un altre d’hidràulic, i es
recomana la seva neteja i esterilització amb la manera i forma de dur-ho a terme.

És evident que des de 1948 fins els nostres dies - 2008 - les coses han canviat com ja
expressava també llavors aquell personatge sarsuelero que cantava allò de que “las
ciencias adelantan que es una barbaridad”, i no hi ha dubte que la Medicina en aquests
últims  seixanta anys ha fet un gran salt endavant,  però si ens aturem i mirem al nostre
entorn, amb els canvis propis dels temps, encara seguirem trobant-nos amb edicions o
publicacions, més o menys evolucionades i adaptades, semblants a “El Médico de los
Pobres”, tot i que se’ns presentaran en forma de fitxes o de fascicles publicats per una
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gran editorial38  i conformat una voluminosa enciclopèdia, aniran acompanyant l’edició
dominical d’un diari local39  o arribaran a les nostres llars a través de la petita pantalla en
programes de divulgació mèdica amb més o menys rigor científic40 , però amb aquell
mateix esperit, finalitat i destí que ja apuntàvem  en l’inici d’aquesta comunicació.

NOTES

1. SABATÉ i BOSCH, Josep M. & SABATÉ i FORT, Jesús: Un manual casolà de Medicina “El llibre del Prior”. PAHCS,
Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Manresa, 2002.
2. Libro de los Secretos de Agricultura, Casa de Campo, y Pastoril: traducido de lengua catalana en castellano por

Fray Miguel Agustín, Prior del temple de la Fidelíssima Villa de Perpiñan, del Orden, y Religión de San Juan de

Jerusalén; del Libro, que el mismo autor sacò à luz el año de 1617, y ahora con adicion del quinto Libro, y otras

curiosidades; y un Vocabulario de seys Lenguas, para declaración de los vocablos de dicho Libro; y al fin de èl se

hallaràn las materias que el Autor trata; con una Rueda perpetua, para conocer los años abundantes, ò esteriles.

Barcelona: En la Imprenta de MARIA ANGELA MARTI Viuda, en la Plaza de San Jayme, Año 1762. Vendese en Su

Casa, y en la de Teresa Piferrer Viuda, en la Plaza del Angel: y à sus costas (sic).
3. SABATÉ i BOSCH, Josep M.: “Algunos datos para el estudio de la vida rural en el siglo XVIII” a Siglo XVII. S.A.D.
Seminario de Aplicaciones Didácticas 3. Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Univer-
sidad de Barcelona. Tarragona, 1984; “El vino en la Medicina popular. Nota sobre los remedios caseros a través del
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ESTADES DE MILITARS A L’HOSPITAL PROVINCIAL DE

STA. CATERINA DE GIRONA  DURANT ELS SETGES DE 1808 I 1809

MERINO PALOMAR, Purificació
ROIG GARCÍA, Josep

RESUM: Aquest estudi parteix d’unes cartes de l’administrador de l’Hospital de Santa
Caterina de Girona l’any 1810, dirigides a les autoritats militars espanyoles per intentar
cobrar part de les despeses dels militars atesos durant el setge de l’exèrcit francès a la
ciutat (1808-09). A partir de les seves dades ha estat possible conèixer les estades i la
mortalitat de militars de baixa graduació a l’hospital, els períodes en què la lluita es va
intensificar i una relació detallada dels batallons que van participar en el setge.

Paraules clau: Setge Girona 1808. Ingrés militars Hospital. Guerra del Francés.

RESUMEN: Este estudio parte de unas cartas del administrador del Hospital de Santa
Caterina de Girona del año 1810, dirigidas a las autoridades militares españolas para
intentar cobrar parte de los gastos de los militares ingresados durante el asedio de la
ciudad por el ejército francés. A partir de los datos recogidos ha sido posible conocer las
estancias y mortalidad de militares de baja graduación en el hospital, los periodos en
que la lucha se endureció y una detallada relación de los batallones que participaron en
el asedio.

Palabras clave: Asedio Girona 1808. Militares ingresados hospital. Guerra del Francés.

*

INTRODUCCIÓ

La ciutat de Girona ha viscut al llarg de la seva història molts moments crítics on el sentit
de col·laboració ciutadana ha arribat a les màximes manifestacions. Per epidèmies o
problemes de tipus sanitari,  o bé per raons polítiques que finalment esdevenen militars,
els habitants de la ciutat han hagut de mostrar el seu vessant més solidari. Un dels
episodis més significatius de la història de la ciutat va tenir lloc davant els intents
expansionistes de Napoleó a principis del segle XIX.
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Una recerca de l’activitat de l’Hospital de Sta. Caterina al llarg de la seva història ens ha
permès arribar, per mà d’uns documents manuscrits de l’època, a descobrir les enormes
vicissituds que van patir els responsables del centre per cobrar l’assistència prestada a
militars en el curs dels setges de 1808 i 1809. El recull posterior d’aquestes dades
dipositades a l’Arxiu Històric de Girona, juntament amb la “benevolença” de les autoritats
militars, van permetre al centre sanitari compensar les despeses realitzades. És a partir
d’aquests documents inèdits que ens endinsarem una mica més en la realitat d’aquella
època i coneixerem dades de les guarnicions que van participar en la defensa de la
ciutat i de l’activitat generada en l’Hospital Provincial de Caritat.

LA CIUTAT DE GIRONA. ALGUNES  DADES DEMOGRÀFIQUES I ECONÒMIQUES A
PRINCIPIS DEL SEGLE XIX

Existeix un clar moviment d’immigració de francesos cap a les terres catalanes a finals
del segle XVII. Abans d’iniciar-se la Revolució Francesa ja és comptabilitzaven entorn de
6.000 persones del país veí treballant al nostre  a la recerca d’ingressos més atractius
(1). Un segon grup més important d’immigració té lloc entre els anys 1789 i 1795. Es
tracta de persones amb motius polítics i ideològics que, més endavant, consolidada la
dominació militar, constituiran un grup de buròcrates que ocuparan alts càrrecs de
l’administració degut al seu alt nivell cultural. Finalitzada la guerra contra França l’any
1795 queda palesa la feble posició espanyola en el context d’Europa.

A nivell local, l’arribada d’immigrants francesos no va suposar cap problema per la vida
de la ciutat, entre altres motius per la bona situació econòmica dels nouvinguts. A l’any
1791 es calcula que eren prop d’un miler.(2)

La població estimada a la ciutat el mes de maig de 1809, immediatament abans d’iniciar-
se el darrer i més important setge de la ciutat, era de 8.743 persones. Probablement una
part d’elles corresponien a persones de les rodalies que vingueren a refugiar-se dins de
la zona emmurallada.

   GIRONA   FORASTERS         TOTALS
Homes       2.075             867             2.942
Dones       2.414             928             3.342
Nens d’1 a 7 anys          995             529             1.524
Nens de 7 a 14 anys          635             300                935
TOTALS       6.119          2.624             8.743

Taula 1. Població de Girona el mes de maig de 1809 (3).
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Existeix un moviment simultani de fugida de les classes més altes i dels terratinents de la
ciutat cap a zones menys compromeses, a la vegada que vénen forasters amb l’esperança
de protegir-se dels invasors darrera els murs de la ciutat. No tornem a tenir més dades de
la població que habita la ciutat fins l’any 1812. Els francesos fan un cens que permet
fixar en 4.600 el nombre de ciutadans i tres anys més tard encara  baixa a només 4.500
habitants.

També tenim algunes dades sobre les destrosses ocasionades per la guerra als edificis
de la ciutat: 111 cases totalment enderrocades dintre el recinte emmurallat  i 131 en els
ravals, 48 cases parcialment enderrocades i 104 cases deshabitades. Només estaven
en condicions de ser usades un miler de cases l’any 1814.

Hem de suposar que les conseqüències del llarg setge i les destrosses que va viure
Girona, li va deixar l’empremta al llarg de tot el segle que començava. Les pèrdues
econòmiques, les malalties i epidèmies posteriors van estendre la misèria a la zona.

Un altre fet que ens permetrà apropar-nos més a la realitat viscuda aquests dos anys
serà el nombre de defuncions  dels gironins. Les dades son extretes a partir dels regis-
tres de defunció de les parròquies de Sant Feliu i del Carme. Faltaran les del Mercadal
que van desaparèixer durant la Guerra Civil, però la mostra ja resulta  prou significativa.
Però, encara ho serà més si es té en compte l’oblit d’inscriure alguns morts, donada la
situació que es vivia a la ciutat.

Figura 1. Defuncions registrades a dos de tres parròquies

de la ciutat als anys 1808-1810.
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Si revisem les professions del morts segons el recull realitzat per Ramón Alberch3  crida
l’atenció l’elevat nombre de defuncions dintre els gremis que s’havien organitzat com a
cossos armats per a la defensa ciutadana. Un bon nombre d’altres professionals i diver-
sos estaments socials com l’eclesiàstic varen morir segons aquests registres, donant a
entendre una participació ciutadana molt activa en la lluita armada. En canvi, hi ha dos
aspectes que criden l’atenció com són l’elevat nombre de dones mortes, i l’escàs nom-
bre de militars. Pel que fa al primer és de difícil interpretació, donada l’escassa participació
femenina en la lluita. Es probable que l’acció de les epidèmies i la malnutrició hagin
estat les causes més importants. Respecte al baix registre de militars, cal pensar que les
defuncions no figuraven en els registres parroquials, a menys que es tractés de fills o
ciutadans estables de Girona.

Alguns historiadors apunten que el nombre de soldats morts només durant l’any 1809
superà el miler. Nosaltres no podrem donar resposta a aquest fet, però si que podrem
constatar els ferits que van ser atesos a l’Hospital Provincial i en l’annex que es va
instal·lar per donar atenció al contingent militar. També coneixerem els que van morir
dintre el recinte hospitalari, durant la seva estada.

1808             1809 1810
Nobles   3   4   2
Lliberals i funcionaris   7  15   7
Comerciants   2   7   6
Agremiats  47 137  22
Militars   1 3   8
Pagesos i criats  29 61  11
Dones  49 241  57
Eclesiàstics   7 45  20
Ofici desconegut 170 184  151
TOTALS 317 697 284

Taula 2. Relació dels oficis dels morts durant el període 1808-1810

a les parròquies del Carme i St. Feliu de Girona.

Si fem una revisió dels naixements durant aquest mateix període i en els  posteriors es
veu una disminució entre els anys 1810 i 1812. Aquesta minva incideix directament en
les classes socials més baixes (treballadors, pagesos i agremiats) i no afecta tant a les
classes més altes (professionals liberals, comerciants i negociants) que probablement
es van veure menys directament implicats en la lluita. De la importància d’altres causes
de mort relacionades amb la manca d’higiene, desnutrició i epidèmies durant el setge de
la ciutat donen fe escrits de dos metges que van viure directament l’episodi d’aïllament
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militar viscut: Josep Antoni Viader i Nieto Samaniego. En uns escrits descriptius mostren
les condicions sanitàries viscudes en la ciutat i les causes mèdiques de mort.

Segons l’historiador Emili Grahit (4) la mortalitat deguda a les epidèmies s’anava
incrementant a mesura que es degradaven les condicions higièniques a la ciutat. Es va
agreujar aquesta situació en els mesos de novembre i desembre de 1809.

LA CIUTAT DE GIRONA.  DADES HISTÒRIQUES

El creixement de la ciutat  en les darreries del segle XVIII és moderat, afavorit per l’absència
de guerres i d’epidèmies. Però, a partir de l’any 1793, la ciutat comença a viure un nou
període de greus dificultats degut a l’inici dels enfrontaments bèl·lics de la monarquia
espanyola amb la França revolucionària. La situació geogràfica de la ciutat fa que les
repercussions de la mateixa siguin més greus que no pas en altres àrees del país. La
despreocupació dels Borbons cap aquestes lluites farà que el problema es transformi
en un assumpte eminentment català. La importància d’aquest conflicte, conegut com a
la Guerra Gran en les terres gironines, s’entreveu de l’allistament de soldats dut a terme
en la regió. La capital actuava com a centre coordinador. Es calcula en 18.660 els
soldats quintats i un miler d’ells tenien fixada la residència a la ciutat. Girona actuà
també com a centre hospitalari i recull un gran volum de soldats malalts. Es va arribar a
aturar la fàbrica de l’hospici per a dedicar-la a hospital i caserna de soldats (5).

Es visqué un replegament de les tropes al desembre de 1794 degut a un augment de
pressió dels francesos. Cau el Castell de Sant Ferran de Figueres i el plantejament de les
autoritats de la ciutat va ser que tots els alts càrrecs romanguessin al seu lloc, malgrat
que la actitud era de capitulació abans de mantenir un setge perllongat. A finals d’any
abandonen la ciutat el bisbe i gran part dels canonges de la catedral. En poc temps la
ciutat es veié plena de persones que per diferents motius malvivien a refugi de les seves
muralles. Durant els següents anys aquesta immigració triplicà l’índex de natalitat de la
vila. El preu dels aliments s’apujà i es visqué la situació de carestia més gran del segle.
Les mateixes monarquies europees que impulsaren la guerra contra França, veient el
rumb negatiu del conflicte signaren l’any 1795 la Pau de Basilea que tornà a deixar vigent
les fronteres que hi havia abans de la Guerra Gran.

Es viu un estancament del comerç en les èpoques posteriors. La guerra amb Anglaterra
provoca un descens en l’exportació de manufactures i això obstaculitza la posada en
funcionament de les “fàbriques” de l’Hospici. Diferents mesures de l’Ajuntament, per
tal de reactivar la seva producció, no troben fruit i s’arriba al seu tancament definitiu
l’any 1808. Girona resta dintre d’una economia artesanal amb preponderància del sec-
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tor tèxtil i abundants jornalers amb tasques estacionals. Més de la meitat de les propietats
de cases i terres eren en mans de la noblesa i l’església.

En el moment d’iniciar-se el primer setge, la ciutat comptava amb greus diferències
socials, una davallada de l’activitat econòmica i les fonts de riquesa en mans de la
noblesa i l’església.

L’afany imperialista francès es tradueix en fets reals a partir del mateix 1808. Amb el
pretext d’anar a Portugal les tropes de Napoleó s’instal·len a Espanya. Al seu pas pels
afores de Girona es cregueren irrellevants per la ciutat i la seva fortificació i seguiren
camí cap a Barcelona sense despertar la intranquil·litat dels seus habitants. Una situació
de força com la que se estava realitzant despertà ràpidament els sentiments nacionalistes
catalans que procuraren organitzar-se per fer front a la invasió. En la ciutat es creà al
juny de 1808 una Junta de Defensa com va succeïr en altres indrets. El control el realitzaven
el clergat i les classes populars, en contra de les més benestants i governants.

El primer intent real per conquerir la ciutat té lloc el 20 i 21 de juny. No va tenir èxit perquè
els habitants aconseguiren parar el cop i després refer les muralles. Un segon intent es
realitzà el 22 de juliol. L’atac va ser dut a terme pel general Duhesme amb onze mil
soldats. S’inicià el primer setge de la ciutat. Aquesta resistí fins el 20 d’agost. Una
perfecta maniobra de la Junta aconseguí aprovisionar-los i això  va fer desistir al general
francès, que aixecà el setge, deixant-lo per més endavant. Aquest període de tranquil·litat
el va aprofitar la població per reforçar les defenses i augmentar el contingent de soldats,
reorganitzant-se a partir del febrer de 1809 en torn a la figura del general Mariano Álvarez
de Castro.

El segon setge, el més important per la durada i les conseqüències, s’inicia el 5 de maig
de 1809. Va durar set mesos i finalitzà el 10 de desembre amb la capitulació de la ciutat.
Varen coincidir en el temps: bombardeigs, bloqueig de les comunicacions exteriors,
manca de productes bàsics de subsistència, epidèmies...

A partir de l’11 de desembre de 1809 la ciutat restà en poder de les forces franceses.
S’havien perdut la meitat dels pobladors i la destrucció material era important.
Estadístiques de la època xifren en només 4.600 els habitants de Girona.

Un dels mecanismes dels francesos per atraure’s la població gironina i assegurar-se la
seva col·laboració va ser l’anomenat “assaig catalanista” que va consistir en proclamar
l’oficialitat de l’idioma català a l’administració i a la premsa, juntament amb proclames
reivindicant l’esperit i la personalitat de Catalunya. La realitat va ser diferent i amb la
successió dels següents funcionaris encarregats del govern de la ciutat es va tendir a un
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afrancesament de la vida i els costums. És a partir de 1812  que es fa evident l’organització
de Girona sota el patró francès i la vila passa a ser la capital del Departament del Ter.
Puigcerdà com a capital del Departament del Segre, Barcelona com a capital del
Departament de Montserrat i Lleida com a capital de les Boques de l’Ebre, configuraven
juntament al del Ter els quatre Departaments   en que va ser  dividit el Principat.

Girona va ser l’única ciutat que va arribar a viure completament tots els aspectes de
l’administració francesa, fins al punt d’esdevenir capital real de la Catalunya francesa
entre el 1812 i 1814. Les conseqüències pràctiques foren un nou sistema impositiu, un
nou sistema legislatiu, formació d’un nou cos de policia, impuls de mesures de sanitat i
higiene, pacte amb una església autònoma, creació d’una premsa de qualitat i promoció
de les arts com el teatre. Els aspectes negatius de la dominació es traduïren en abusos
per part dels militars, requises, allotjaments, desconsideració envers els governants
civils i mesures arbitràries de tota mena. La vivència real del poble gironí durant aquesta
curta època fou la d’una dominació i imposició militar per part d’un país estranger.

Els francesos abandonaren la ciutat sense incidències remarcables el mes de març de
1814. La ciutat va viure aquests fets com una situació de temporalitat tot esperant
l’arribada del rei pel què lluitaven: Ferran VIIè,  que al final esdevingué força ingrat amb
la ciutat. Els fets negatius d’aquest període s’allargaren durant una bona part del segle
XIX. La població de la ciutat a l’any 1815, ja desapareguts els francesos, era de només
de 2.561 dones i 1.990 homes.

L’HOSPITAL DE STA. CATERINA DE GIRONA

El primer hospital amb que comptà la ciutat va ser l’Hospital de St. Pere que sembla
ser del segle XI. Situat en el barri del mateix nom, va ser conegut com a Hospital de la
Seu de Girona o Hospital dels Capellans per la seva dependència de les autoritats
eclesiàstiques. La seva ubicació concreta era al costat de l’església de St. Nicolau,
prop del riu Galligans.

A finals de segle XII es té referència  d’un segon hospital conegut com de St. Llàtzer o
dels Leprosos per dedicar-se principalment a malalts de lepra. Estava situat a Pedret, al
costat de l’antic camí de França. També atenien a pelegrins que feien el seu trajecte per
Girona per anar en direcció a Compostel·la. Es té constància de què aquest hospital en
el segle XVII depenia de l’Hospital de Sta. Caterina (5).

L’edifici original de l’Hospital de Sta. Caterina va ser construït a principis del segle XIII en
la zona sud de la ciutat. La iniciativa del mateix va partir de la Confraria de St. Martí que



148 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 141-152, ISSN: 0213-0718

Purificació Merino Palomar - Josep Roig García

es va fer càrrec de la compra del terreny. L’edifici es va construir acompanyat d’una església
en honor de Santa Caterina. Ocupava una zona del Mercadal, al costat del camí ral que sortia
cap a Barcelona. Aquest primer edifici va funcionar al llarg de quatre segles fins l’any 1653 en
què fou enderrocat per motius militars i tornat a construir dintre del recinte emmurallat.

L’hospital comptava amb possessions de terres que ajudaven al seu funcionament. Les
més importants estaven a Girona, Celrà, Sant Miquel de Campmajor, Salitja, Madremanya
i Llorà. Una reforma de l’any 1317 canvià el seu funcionament i va passar a regir-se per
un comanador elegit pels jurats de Girona amb la col·laboració de tres cònsols, un per
cada una de les mans o estaments de la ciutat.

El nou edifici de l’Hospital de St. Caterina es va iniciar el 1666 i és una esplèndida mostra
de l’arquitectura civil gironina del segle XVII. Del seu conjunt destaquen l’escalinata i el pati
central. L’edifici en ple funcionament veuria la seva fesomia modificada i ampliada al llarg
del segle XVIII  sota la direcció del mestre d’obres Agustí Soriano.

Arribat els inicis del segle XIX amb l’amenaça de la guerra contra els francesos, la ciutat
augmentà la dotació militar i l’activitat bèl·lica farà insuficient temporalment l’edifici,
que haurà d’ampliar-se amb “la fàbrica de l’Hospici” per allotjar a tots els militars
necessitats.

ESTADES MILITARS A L’HOSPITAL DURANT EL SETGE DE GIRONA

Les estades globals efectuades per soldats en l‘Hospital de Sta. Caterina  des de l’1 de
setembre de 1808 a l’11 de  desembre de 1809 vénen recollides a la gràfica 2. El motiu
d’aquesta recopilació, com veurem en els documents que aportarem en el següent
apartat d’aquest estudi, va ser  intentar cobrar de les autoritats militars les despeses
ocasionades per l’atenció a les tropes durant el setge.

Figura 2. Estades mensuals de soldats a l’hospital de Sta. Caterina

des de l’1 de setembre del 1808 a l’11 de desembre de 1809.
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Gen   Feb  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

1808 2.881 3.582 3.584 3.577

1809 3.306 3.531 3.219 3.191 2.442 2.511 3.117 1.997 1.110 1.963 3.042 1.265

Taula 3. Estades mensuals a l’hospital de Sta. Caterina

Es veu una incidència similar  de estades hospitalàries durant tot el període del setge
fins arribar al setembre en que disminueixen de forma important. És el moment en què
es prepara la lluita més forta. Les guarnicions intensifiquen la seva preparació i es
necessita accelerar les recuperacions dels seus soldats pel que esdevindrà. La taula 4
reflecteix en xifres de mortalitat hospitalària aquestes afirmacions.  Hem de tenir present
que les dades del mes de desembre corresponen exclusivament als deu primers dies.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

1808     5    4   5

1809  desc desc desc desc     2    10    11     5     5     13    44  24

Taula 4. Mortalitat hospitalària mensual durant el període del setge de Girona

(les dades de desembre de 1809 corresponen només als dies 1 al 10)

La traducció d’estades hospitalàries durant aquest període en nombre efectiu de soldats
atesos mensualment en l’Hospital de Sta. Caterina ve reflectit en la Taula 5.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

1808  383  581  432 417

1809  desc desc desc desc  206  268  307  181  123  210  278 194

Taula 5. Número de soldats atesos mensualment a l’Hospital de Sta. Caterina

(les dades de desembre de 1809 corresponen només als dies 1 a 10)
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Figura 3. Nombre de soldats atesos mensualment a l’Hospital de Sta. Caterina (les dades de desembre de 1809

corresponen només als dies 1 a 10 i es desconeixen les dades de gener a abril de 1809).

L’estada mitjana   dels soldats ingressats a l’hospital durant aquesta època va ser la que
es reflecteix a la taula 6.

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec
1808  7,5  6,1  8,2 8,5
1809  desc desc desc desc  11,8  9,3 10,1 11,0  9,0  9,3 10,9    -

Taula 6. Estades mitjanes mensuals de soldats a l’hospital.

REGIMENTS MILITARS QUE TINGUEREN SOLDATS INGRESSATS A  L’HOSPITAL DURANT
EL SETGE

El coneixement d’aquests regiments a partir del recull que va fer l’administrador de
l’hospital per aconseguir l’abonament un anys desprès de les despeses realitzades, ens
identifica perfectament les forces militars que van defensar la ciutat durant el setge dels
exèrcits francesos. Hem arribat a conèixer el nombre d’estades. En alguns mesos
comptem amb una informació més rigorosa que ens arriba a donar coneixement del
nombre de soldats per regiment, el nombre de companyies d’aquest batalló que tenia
algun soldat ingressat i el nombre de caporals i sergents que rebien atenció mèdica.
Molt esporàdicament hi figura algun oficial ingressat com a excepció d’un fet poc comú
en aquella època. Els oficials ferits o malalts rebien atenció en cases particulars i l’hospital
es reservava només per a suboficials i tropa.
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Els batallons que van participar en el setge van ser:

· 1er. 2ón. i 3er.  Batalló de Girona. Terç de Miquelets
· 1er. Batalló de Cavalleria de St. Narcís
· 1er. Batalló d’Artilleria de St. Narcís
· 1er. Batalló de Voluntaris de Tarragona
· 1er. Batalló de Voluntaris de Vic
· 1er. Batalló de Voluntaris de Manresa
· 1er. Batalló de Voluntaris de Figueres
· 1er. Batalló de Voluntaris de Igualada
· 1er. Batalló de Voluntaris de Lleida
· 1er. Batalló de Voluntaris de Cervera
· 2n. Batalló de Voluntaris de Barcelona
· Regiment de Suïssos Winffem
· Guerrilla de Salt
· 1er. Batalló d’Artilleria de Figueres
· “Real Cuerpo de Artilleria Fija de Gerona” i agregats
· Voluntaris de la Reserva General
· Batalló de Reunió d’Usera
· 2ón. i 3er. Batalló de Vic
· 1er. Batalló del Regiment d’Infanteria “Fernando I”
· 1er. Batalló de Daroca (Aragó)
· 1er.  i 2ón. Batalló d’Infanteria de Baza
· 1er.  2ón. i 3er. Batalló d’Infanteria de Borbó
· “Real Cuerpo de Artillería de Aragón”
· 1er. Batalló de Zaragoza
· 1er. 2ón i 3er. Batalló d’Infantería Ultònia
· Artillería de Marina
· 1er, 2ón i 3er. Batallons de Voluntaris de Talarn
· “Zapadores Reales”
· “Ligeros voluntarios de Tarragona”
· Militars francesos presoners de guerra

ALGUNES DEDUCCIONS OBTINGUDES DE LES DADES HOSPITALÀRIES

L’anàlisi de les dades obtingudes ens permet extreure algunes conclusions sobre els
moviments militars entre els batallons que defensaren la ciutat. Els fets més remarcables
són:
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1. Existeix una nombrosa participació de batallons de voluntaris de les mateixes
comarques gironines (3 batallons de voluntaris “miquelets”) que tenen una
participació activa en el primer setge (1808) i va disminuir en el segon setge (1809).

2. En el segon, i més important setge de la ciutat,  predominen batallons militars amb
més marcada formació professional: Batallons d’Infanteria de Baza, de Borbón i
Ultònia.

3. Les forces de cavalleria tenen un major protagonisme en el primer setge de la ciutat.

4. L’activitat (major número de ferits i més estades hospitalàries) i la dotació de la
ciutat en forces d’artilleria (més batallons diferents) s’incrementa al llarg de l’any
1809 i actua en el segon setge.

5. Existeix una abundant participació de voluntaris d’altres demarcacions de Catalunya.
Predominen en el primer període (1808) i vénen principalment de Vic, Barcelona,
Manresa i Cervera.

6. Existeix la participació de moltes més forces de l’exèrcit, de variada procedència,
fins a completar una quarantena de batallons o grups armats d’organització i es-
tructura diferent. Uns amb una estructura completament militar i altres amb una
organització més rudimentària.

7. Són les tasques realitzades pels responsables de l’hospital en un intent per cobrar
l’assistència prestada, el que ens ha permès recopilar la documentació d’aquest
estudi i conèixer els destacaments que participaren activament en la defensa de la
ciutat. Les dades s’han extret de diferents documents manuscrits de la època que
van ser dirigits a la pertinent autoritat militar amb l’únic objectiu de poder cobrar.
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EL NÍNXOL DELS METGES POBRES (1879).
DADES SOBRE LA PROTECCIÓ SOCIAL DELS METGES

AUSÍN HERVELLA, Josep L.
CALBET I CAMARASA, Josep M.
Acadèmics Corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Es fa una breu referència a l’evolució de la previsió social dels metges a Catalunya
i al Sindicat de Metges de Catalunya.

Paraules clau: Previsió social dels metges. Sindicat de Metges de Catalunya.

RESUMEN: Se presenta una breve referencia a la evolución de la previsión social de los
médicos en Catalunya, y al Sindicat de Metges de Catalunya.

Palabras clave: Previsión social de los médicos. Sindicat de Metges de Catalunya.

*

Sota un títol que pot semblar anecdòtic, aquesta nota intenta fer una aproximació a la
qüestió de la cobertura social que afectava als professionals sanitaris. El fet de que
l’exercici dels metges i cirurgians es fes d’una manera autònoma, implicava que els
mateixos havien d’afrontar de forma individual les conseqüències d’una eventual situació
de pobresa.

El 25 de gener de 1879 va morir a l’hospital de la Santa Creu de Barcelona Josep Gisbert
García1 , que segons “La Publicidad” era cirurgià d’Aldover i morí tuberculós. En canvi la
“Gaceta de Cataluña” ens diu que una nit va ser cridat per a assistir un malalt, i pel carrer
fosc va topar amb el pit contra un carro que hi havia al mig del carrer. I segons afirmen
aquest va ser l’origen de la seva malaltia que esgotà els seus recursos i que morí a
l’hospital envoltat de pobres malalts. I no va ser traslladat a les habitacions de preferència
malgrat les peticions dels estudiants al prior, el qual els hi respongué “Què és un metge?”2 ,
en el sentit de no voler donar cap privilegi a un professional de la sanitat. El cadàver
estava destinat a la fossa comuna i aleshores sorgí un moviment espontani de protecció
de les despulles d’aquest metge pobre. Al seu enterrament hi van assistir unes 400
persones i el cadàver va ser dipositat a un nínxol costejat per subscripció popular i que
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seria destinat als catedràtics i alumnes de medicina que en morir no disposessin de
recursos3 . Segons ens informa “Cementiris de Barcelona”, Josep Gisbert Garcia era
metge solter, tenia 34 anys i natural d’Ulldecona. Va ser inhumat al nínxol del cementiri
del Poble Nou, núm. 713, pis 5è, dep. 3er, illa 1ª. Aquesta sepultura va ser desnonada el
29 de març de 19944 , i per tant no s’hi va enterrar cap més professional de la sanitat.

PRIMERES INICIATIVES

El cas de Josep Gisbert Garcia, no era pas el primer. Però va arribar en un moment prou
sensible perquè l’estament mèdic prengués consciència del problema de la cobertura
social dels professionals de la sanitat. Les germandats gremials d’origen medieval no
tenien capacitat resolutiva.

Un altre cas conegut de metge que fou enterrat pràcticament de caritat és el d’Antoni
Pujadas, fundador del manicomi de Sant Boi5 . Segons paraules de Rodríguez Méndez6 :
Murió mas pobre que un mendigo, dejando tras sí no pocas deudas. Murió sin ropas, no
habiéndose encontrado en su exhausto domicilio ni para la última vestidura.

El seu cadàver hagué de ser cobert amb un mantell del gremi de passamaners, al qual
havia pertangut el seu pare.

Cal tenir en compte que ben aviat es va assumir que els obrers tenien una morbiditat
diferent a la dels patrons, ja fos per les condicions de l’alimentació, de l’habitatge, o la
fatiga del treball, a l’aire obert o reclòs, la mullena, les polsines, els tints, el soroll de les
màquines, canvis sobtats de temperatura,...7

I alguns obrers disposaven d’una certa protecció social a través d’associacions pietoses
o gremials de tipus voluntari. Totes les dades indiquen que es tractava d’associacions
febles per l’escàs nombre de membres i la gestió poc professional. No només la malaltia
era causa de pobresa. També la vellesa i l’atur eren situacions que la propiciaven.
Ildefons Cerdà calcula  que els obrers patien una malaltia de 15 a 20 dies de duració,
cada cinc anys. Això equivaldria a una mitjana de 3-4 dies de baixa per malaltia i any.
Aleshores rebien uns 12 rals diaris dels seus protectors. I aquesta subvenció era possible
si pertanyien a una societat mutual a la qual pagaven 4 rals mensuals o 48 per any. No
entraven en consideració patologies menors com mal de cap o de ventre, que també
rebaixaven el temps laboral útil8 . El mateix Cerdà calculava en 30 rals el cost de la
defunció d’un fill d’obrer de la següent manera: Taüt 20 rals, cotxe 8 rals, i el període
d’un quart de jornal 2’509 . De fet el cobrament de les ajudes depenien dels estatuts de
cada associació i sempre sería per malalties que superessin els quatre dies de baixa, i
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no hi tenien dret quan eren lesions “per relaxació” o per baralles on haguessin estat els
agressors10 .

Com a conseqüència de la industrialització aviat Barcelona sentia veus que indicaven la
necessitat d’establir sistemes de millora de la protecció dels treballadors. De les seves
condicions de vida i de la feina pels higienistes Pere Monlau i Joan Giné, o de l’establiment
de sistemes públics d’assistència sanitària, o de l’hospital pels invàlids pel treball. Res
de tot això tingué èxit al segle XIX i només quan avança el segle XX es plasmen algunes
iniciatives. Per exemple, en la reeducació dels invàlids del treball. L’Institut Català per la
Rehabilitació física dels mutilats depenia de “la Caixa”, i tenia els següents objectius:
substitució mecànica dels membres mutilats, ensinistrar-los en aquests aparells, crear
escoles d’arts i oficis, cases de família, clínica de Santa Madrona, fabricació d’ortopèdia
a càrrec del senyor Cusí que havia estat mutilat dels dos braços11 . És clar que no sempre
els beneficiaris potencials rebien l’ajuda que mereixien, ja que per exemple, en les
donacions de l’Ajuntament de Barcelona, els beneficis quedaven repartits entre gent
poc escrupolosa que explotava la caritat com podia explotar qualsevol negoci12 . I a més
a més dels mals físics calia valorar els morals. La misèria venia a seure a la capçalera del
llit de l’obrer malalt, en el mateix instant que s’hi posava: la muller i els fills patien el
mateix que ell, i el seu pensament estava turmentat per la idea que la seva mort els
deixés sense el seu suport, sense asil i sense pa13 .

LES PRIMERES MESURES DE PROTECCIÓ MODERNES

Feta aquesta introducció general anem al que ens ocupa més específicament. També
els sanitaris estaven exposats als riscos de la pobresa, per efecte de la malaltia, i fins i
tot podien presentar formes pròpies de morbiditat. Quan els cirurgians no utilitzaven
guants ni cap mena de protecció, el contagi amb la sang dels intervinguts pogué ser
origen de diverses infeccions.

Un altre cas particular és el dels sanitaris afectats per les epidèmies. Molts metges
morien i la seva família podia quedar sense emparament. Quan havien fugit i se’ls
acusava d’aquest fet argumentaven que marxaven amb els seus clients habituals que
eren les classes benestants i que si ells desapareixien les seves famílies restarien en la
indigència14 . Molts dels metges que es quedaven a Barcelona eren militars obligats per
la seva condició. És conegut el cas de Salvador Campmany que en l’epidèmia de febre
groga de 1821 s’ofereix voluntàriament a atendre els malalts afectats del llatzeret brut.
Per aquests mèrits li és concedida una pensió per l’ajuntament, que mai no va arribar a
cobrar en vida. De fet va morir a conseqüència de l’epidèmia de còlera de 183415 .
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Per intentar obligar als metges a atendre els malalts, en cas d’epidèmia, es van fer una
sèrie de normes administratives i ordres d’obligat compliment. Així la Reial Ordre de 4 de
juliol de 1834 inhabilitava els facultatius que s’escapessin en cas d’epidèmia. Pocs dies
més tard una altra Reial Ordre de l’11 de juliol de 1834 prometia una pensió vitalícia a la
família dels metges que morissin en l’atenció dels afectats per l’epidèmia. Encara un
decret el 15 d’agost de 1838 establí les condicions sobre concessió de la creu d’epidèmies
als sanitaris. I una nova Reial Ordre del 19 de juliol de 1855, davant l’epidèmia de còlera
existent, establí de nou que els sanitaris no podien abandonar la població en cas
d’epidèmia, sota la possibilitat de sancions indeterminades: Seran acreedores a las
penas que el Gobierno juzgue acreedor. També s’acordà que es presentaria un projecte
de llei per a concedir una pensió als familiars dels metges que morissin en el transcurs
dels serveis prestats en una epidèmia, que de fet ja havia previst l’esmentada R.O de
l’11 de juliol de 1834.

Paradoxalment, molts metges barcelonins del segle XIX mantenien posicions contràries
al contagi, tant de la febre groga com del còlera, les dues grans epidèmies del període.

Com exemple d’una epidèmia barcelonina en la qual van morir molts metges i cirurgians,
es pot recordar la de febre groga del 1821.

Són diferents els noms que apareixen segons les fonts16 , però en conjunt hem identificat
els següents:

Altés Casals, Martí.  Metge
Arenas, Joan. Metge
Argelagós Altimira, Joan. Cirurgià militar
Barceló, Antoni. Metge
Delavilla, Alexandre. Cirurgià
Delhom, Domènec. Metge militar
Depaus Comas, Ramon. Cirurgià
Desumvila Pericot, Alexandre. Cirurgià
Fàbregas. Metge
Guiamet, Francesc. Cirurgià
Mazet, André. Metge francès
Oms i Riquer, Esteve. Llic. cirurgia mèdica
Pellicer, Antoni. Metge
Pons, Francesc. Metge
Ribas Calmellas, Bernat. Subdelegat de cirurgia
Riera Safont, Josep. Metge major de l’Hospital
Rous, Francesc Xavier. Metge
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Santamaria Cerdà, Pere. Cirurgià
Tauler Castells, Ramon. Metge
Torres, Josep. Cirurgià
Trulls Bransí, Joan, Cirurgià
Trulls Bransí,Josep , Cirurgià
Vilar, Vicenç. Metge de l’Hospital Militar
Vilaseca Augé, Antoni. Metge militar.

Al cementiri del Poble Nou hi ha un monument als morts d’aquesta epidèmia en el qual
es fan constar alguns dels sanitaris morts17 .

Entre els que oblida l’esmentat monument està el metge André Mazet, de la missió
francesa, considerat un màrtir de la ciència en la literatura francesa del moment18 .

Aquesta falta de protecció condueix a que els sanitaris del segle XIX manifestin sovint la
necessitat d’establir sistemes mutuals de protecció, i així apareixen les primeres
iniciatives. A nivell estatal cal recordar la revista “Boletín de Medicina, Cirugía y Farma-
cia” que publicà el primer número a Madrid el 5 de juny de 1834. La redacció d’aquesta
revista proposà la creació d’una Societat de Socors Mutus, imitant la Mutualité Mèdicale
Française que Mateu Orfila havia creat el 1833 a París19 .

Aquesta iniciativa té a Barcelona prou suport, dirigida per personalitats de prestigi com
Feliu Janer, Agustí Yáñez, Benigne Armendáriz, Antonio Mendoza.

Diem que sembla que va tenir prou recolzament ja que anys després, el 15 de maig de
1846 van fer una nova proposta: crear la Confederació Mèdica. Entre un dels objectius
de la Confederació hi havia el de la protecció mútua que havia d’aportar solucions
econòmiques als professionals sanitaris davant la malaltia i la mort i fent també una
protecció als seus familiars. Posteriorment va trobar un nou impuls a través del periòdic
“El Divino Vallés” editat a Barcelona per Mariano González de Sámano que feia propa-
ganda de la Confederació. I així es va crear la secció de Barcelona el 7 de gener de
184920 . La comarca de Manresa va ser la zona de Catalunya on hi hagué més recolzament
per la Confederació21 . Però ben aviat Miquel Pons i Guimerà edità la revista “El Interés
Profesional” amb clara oposició als propòsits de la Confederació. Pons i Guimerà va
afirmar que la Confederació era una utopia22 .

La Societat Mèdica de Socors Mutus va veure aprovats els seus estatuts el 29 de març de
1836, i a finals dels anys 40 ja tenia més 5.000 socis23 . Per a entrar es necessitava una
certificació de la possibilitat de l’exercici de la professió, tant des del punt de vista legal
com físic, i cada membre podia subscriure les accions que volgués, fins a deu. Cada
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acció conferia dret a dos rals diaris de pensió.  Eren beneficiaris, no només els metges
impossibilitats sinó les vídues, els orfes i els pares sexagenaris (¡) dels socis difunts. La
premsa barcelonina dels anys quaranta inclou sovint anuncis de la societat preguntant
si cap soci coneixia inconvenients per a l’afiliació de determinats sol·licitants. Les normes
per a ingressar era de disposar de la fe de baptisme, un certificat de poder exercir la
professió, des del punt de vista legal i físic, una nota dels socis que el coneixien, i el nom
dels pares, muller i fills.

Ben aviat, però, es va parlar de la necessitat de reformar els estatuts, perquè hi havia
ingressat massa membres i malalts, ocultant les seves xacres. Hi hagué pensionistes
que només havien pagat 300 rals i n’havien cobrat més de 30.000. Era una situació que
no es podia sostenir.24

En paral·lel, hi havia també dues branques específiques per a farmacèutics per a
veterinaris. La Societat Farmacèutica de Socors Mutus tingué uns estatuts similars, i
cada acció tenia dret a un ral diari de pensió. Foren els seus secretaris Francesc
Carbonell25  i posteriorment Andreu Balaguer26 , i com a tresorer Magí Ribalta27 .

L’agència d’afiliació i de cobrament es trobava a la farmàcia de Josep Martí i Artigas,
carrer Escudellers 68, que era llicenciat en medicina i en farmàcia,  i empresari de
diferents iniciatives sanitàries, com l’anomenada Agència Mèdica Catalana. Allí a més a
més de l’assegurança, venia medicaments, productes sanitaris, ortopèdia, llibres (dels
quals d’alguns n’era editor), i controlava una mena de clínica que acceptava les consul-
tes i l’hospitalització. Anys més tard el trobem com a soci d’Antoni Pujadas, al manicomi
de Sant Boi.

Posteriorment es va crear a nivell estatal la “Emancipación Médica”28  que defensava
l’exercici professional de la professió (emancipació del poder municipal) a la vegada que
una protecció social dels seus associats. El principal defensor de l’Emancipació Mèdica
va ser el farmacèutic Esteve Quet i Puigvert. Però tampoc tingué èxit a casa nostra. I les
raons les donaria Martí Dellunder, de Torroella de Montgrí29 .

Al maig de 1855 s’intenta establir un Cercle Mèdic Farmacèutic a Barcelona, per a
protegir els drets dels sanitaris davant els agents exteriors30 . Es posa en marxa cap el
gener de 1856 impulsat per Francesc de Paula Baduell Prats31 , que també moriria vícti-
ma del còlera.

Cap d’aquestes experiències aconsegueix arrelar suficientment. L’entitat que va néixer
amb major impuls, la Societat Mèdica de Socors Mutus que apareix al 1834, aviat va
trobar-se amb dificultats perquè les obligacions superaven la seva capacitat. Havien
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permès l’entrada de metges molt grans i malalts que ràpidament reclamaven la pensió i
la caixa comuna no podia respondre32 . Tanmateix sempre va tenir una política de
transparència informativa33 . Després intenten imposar períodes de carència de 16 anys
per a la pensió màxima, no permetre l’afiliació de malalts i acomodar els pagaments als
fons disponibles34 . Però això suposava sempre que l’afiliació es reduís.

Monlau ens comunica que a finals dels anys quaranta del segle XIX la societat mèdica de
socors tenia 4.613 socis, que havien subscrit 28.839 accions, a tot Espanya. Els 280
pensionistes existents cobraven 536.192 rals35 . Eren excessives les despeses i els socis
estaven pensant en canviar els estatuts per a poder continuar.

ALGUNS CASOS PARTICULARS

Tot seguit ens volem referir breument a alguns casos particulars relacionats amb la
Societat Mèdica de Socors Mutus, així tenim al metge Llorenç Sistachs i Banús que en
sol·licitar l’ingrés, el secretari Miquel Guitart demanava si algú hi tenia alguna mena
d’inconvenient36 .

També van sol·licitar l’ingrés els metges Joan Samsó37  i Joan Folguera i Porta,
d’Alcoletge38 , i Joaquim Moga39, metge cirurgià militar.

Demanant la pensió tenim el cas del metge Agustí Trillo, de 61 anys, nascut a Cervera i
que al·legava patir d’asma i no podia exercir la professió40 , i es demanava “que si cap
soci tenia alguna dada sobre l’exactitud” del que afirmava Trillo ho comuniqués a Miquel
Guitart, secretari de la comissió provincial, que residia al carrer de l’Ensenyança, núm. 6,
4t, 2ª.

També va demanar la pensió el cirurgià Antoni Batlle, nascut a Maldà el 19 d’octubre de
1805 que residia a les Borges Blanques i al·legava haver sofert un atac de feridura.

Entre les vídues que volien la pensió tenim el cas del metge Ramon Sarrà i Català, nascut
a Barcelona el 24 de març de 1807 i mort a Malgrat de Mar el 4 de desembre de 184941.

Al final del segle, quan es creen els col·legis de metges s’havia previst que tinguessin
algun serrell de protecció social dels metges, encara que tampoc ara quallarà l’intent.

La legislació espanyola del segle XIX, fins avançada la Restauració, ha estat en general
restrictiva sobre el dret d’associació, per la por a la subversió, però ha tingut una excepció
en l’associacionisme de protecció mutual, i sempre ha existit un criteri d’impuls. A títol
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d’exemple, la Reial Ordre de 28 de febrer de 1839, que establí que es podien constituir
lliurement els montepius que tinguessin per objectiu l’auxiliar-se mútuament en les
desgràcies, malalties, etc, o en reunir en comú les economies per a atendre desgràcies
futures. Només exigien la comunicació a l’autoritat governativa dels estatuts, els noms
dels dirigents i les hores i llocs de les juntes.

EL SINDICAT DE METGES DE CATALUNYA

Probablement una solució al problema de la protecció social dels metges la va donar el
Sindicat de Metges de Catalunya, amb la seva creació de la Mutual Mèdica42 . S’ha dit i
s’ha repetit que en el transcurs del IIIer Congrés de Metges de Catalunya celebrat a
Tarragona es va prendre la idea i s’acordà de crear el Sindicat. Doncs no. No va ser tan
fàcil, ni tan pla, ni tan llis. El principal ideòleg, iniciador i president de la comissió
organitzadora va ser Ramon Pla i Armengol43 . Des del primer moment hi van contribuir
Salvador Armendares, Enric Mias, J. Mestre i Puig, M. Cabeza, i algun altre. La idea de
constituir un sindicat ja havia estat exposada a diversos col·legues en diferents ocasions.
Venia de lluny però no quallava. Es va aprofitar el Congrés de Tarragona per donar-li un
impuls perquè allí hi havia molts metges reunits. Es va demanar al president del Congrés
de fer una sessió per exposar la idea de constituir el sindicat. El president i els
vicepresidents s’hi van oposar totalment44 .

Però Pla i Armengol va insistir en plantejar la qüestió i va dir que ho faria fins i tot sense
el seu consentiment. Aleshores, després d’un estira i arronsa, es va permetre fer la
reunió en el pis superior on el Congrés se celebrava per a marcar bé el seu caràcter extra
oficial. A l’hora de fer la convocatòria les sessions del Congrés van quedar desertes
perquè la majoria dels metges estaven amb els organitzadors del sindicat. Però Pla i
Armengol tenia molts adversaris i enemics. El veien massa d’esquerra, i la majoria eren
metges que socialment, intel·lectualment i econòmicament es consideraven de dretes,
i no els feia cap gràcia la fundació d’un sindicat que els arrenglarava  al món obrer. Tot
i així Pla va insistir en la idea i per facilitar-la va renunciar a presidir la comissió perquè el
seu esquerranisme era un argument contra el Sindicat. Per eliminar aquest argument va
dimitir, i va obtenir el recolzament d’Higini Sicart, home d’idees diferents, però devot de
l’obra col·lectiva45 . Va ser elegit president Puig i Sais46 , que era un home considerat de
dretes, però que també va fer seva la idea de Pla i Armengol. En un principi s’hi van
adherir una minoria entusiasta. Es va fer una tasca de propaganda general i de proselitisme
individual molt intens. Aleshores, metges poc preocupats per les qüestions generals
polítiques i socials, però lliures de prejudicis, s’hi van adherir ja convençuts de què podia
ser una bona idea. Encara s’hi resistirien els que ocupaven càrrecs oficials i els que
tenien una solidesa econòmica per la seva clientela. Creien que no calia l’ajuda d’un
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organisme col·lectiu i tampoc estaven disposats a donar ajuda als companys necessitats,
i van combatre i difamar als homes del Sindicat. Deien que els repugnava combatre per
interessos “materials” ja que la Medicina era un ministeri, que el sindicat era propi de la
classe obrera, però no de les professions liberals i a més a més destacaven la diversitat
d’especialitats i càrrecs que hi havia en el camp mèdic que dificultava la unitat d’objectius.
Però finalment aquests metges també van ingressar al Sindicat i al damunt, quan arribava
l’hora de les solemnitats, es posaven en la primera fila per sortir destacats en els periòdics
del dia següent. Eren els que segons Pla i Armengol considerava “capones científicos,
infecundos y vanidosos”47 . Però sí que altres metges van considerar i valorar el treball fet
per Ramon Pla i Armengol i aquest va rebre un homenatge per la seva feina en organitzar
el Sindicat48 .

La comissió organitzà el 27 de març de 1920 a l’Ateneu Empordanès del carrer del Pi,
núm. 11, la fundació oficial del Sindicat amb la presència de 500 metges i el delegat
governatiu. El 1927 es propagà a les Illes Balears49 . En un principi tenia la seu al carrer
Consell de Cent, 33150 .

Cal dir que l’èxit d’afiliació al Sindicat fou motivat perquè estava dirigit per homes de
casa que inspiraven confiança i que van saber harmonitzar els objectius merament
econòmics de l’estament mèdic amb un moviment cultural i científic posat al servei de la
cultura catalana. L’ambició, la il·lusió i els anhels professionals i socials de la immensa
majoria dels metges catalans van ser assumits i vehiculats pel Sindicat, que va saber
posar-los al servei de la medicina i de la pàtria.

Les principals criatures del Sindicat foren el Casal del Metge de la Via Laietana, la
Mutual Mèdica i la Cooperativa de consum.

Creiem que amb la Mutual Mèdica, filla del Sindicat i que va presidir Higini Sicart51,  va
quedar encarrilada amb els seus grups de malaltia, mort i òrfens, i la protecció social
dels professionals de la medicina que hi estaven associats.

Cal recordar que ja existia el Sindicat de Metges de Tortosa, que es va dissoldre per acord dels
propis metges per adherir-se al Sindicat de Metges de Catalunya52 . Posteriorment a imatge i
semblança del Sindicat de Metges de Catalunya es va crear el Sindicat de Farmacèutics de
Catalunya sota la presidència de Josep Garreta i essent secretari Lluís Vilar53 .
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NOTES

1. La Publicidad, 26 de gener de 1879, pàg. 3.

2. Gaceta de Cataluña, 26 de gener de 1879, pàg. 4.054.

3. Gaceta de Cataluña, 28 de gener de 1879, pàg. 4.094.

4. Segons ens informa Joan Manuel Aparicio, director de Serveis de Cementiris en aquesta sepultura no s’hi va

enterrar ningú més, fins el 22 de maig de 1914, quan s’hi va posar un fetus femení sense que hi consti el nom de

la mare.

5. Sobre Antoni Pujadas, vegeu de J.L Ausín: Antoni Pujadas, metge i polític del segle XIX (Barcelona, Seminari Pere

Mata, 2000).

6. Rodríguez Méndez, R.: El Dr. Pujadas i Mayans. Revista Frenopática Española. Març de 1908, núm. 63. p. 67-

75.

7. I. Valentí Vivó: L’associació obrera (Barcelona, 1902), pàg. 23.

8. I, Cerdà: Teoría general de la urbanización (Madrid, 1867), vol. II, pàg. 574.

9. I, Cerdà: Idem, pàg. 655.

10. M. Arañó: Cartilla Industrial, (Barcelona, 1882), pàg. 83.

11. Revista Médica de Barcelona, 1924 (I), pàg. 132.

12. F. Puig Alfonso: Hospital d’incurables, (Barcelona, 1910).

13. C. L. Bergary: Economía industrial, (Barcelona, 1842) pàg. 73, traduït per Francesc Arrufat, propietari de Vilanova

i la Geltrú.

14. V. “El Barcelonés”, 28 d’agost de 1849, p 1.

15. V. “El Vapor”, 19 d’octubre de 1834, p 3.

16. La que recopila de forma més precisa els noms és el manuscrit de Mateu Crespí i Vallès, de l’any 1822. Aquest

manuscrit es conserva a l’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Barcelona, i relata aspectes de la vida barcelonina entre

1820 i 1849.

17. «A.D.O. A los ciudadanos Vilaseca, Pellicer y Barceló, prof. de Medicina; M. Altés, prof. de Cirug. Médica; D.

Delom, F. Torres, F. Guimet, P. de Cirugía víct. de la fieb. Amar. en la Barceloneta; V. Vilar, médico en el Hosp. de la

Virreina; J. Arenas, F. Ros, J. Riera, P. de Med. E. Oms, P. Santamaría, J. Trulls, B. Ribas, J. Trulls, R. Depaus, A.

Desunville P. de Cirug. dent. los mur. de la Ciud. en el año de 1821. Barcelona traslada á la posteridad este triste

monumento de gratitud».

18. Sobre la presència a Barcelona dels metges francesos i de dues religioses, l’Académie Française convoca el

concurs de poemes de l’any 1822 (Le dévouement des médecins français et des sœurs de Saint-Camille, à

l’occasion de la fièvre jaune de Barcelone). Es presenten 131 obres i guanya Edouard Alletz, que havia nascut a

Barcelona el 1798 i era cònsol de França a la nostra ciutat. Alletz fa el relat de les escenes de les quals havia estat

testimoni. La seva mare fou atesa precisament pel metge Mazet.

Al marge, Victor Hugo escriu un poema titolat Le Dévouement. També es coneguda una novel·la de Hyacinthe

Latouche Dernières lettres de deux amants de Barcelone. V. t. de L. F. Hoffman La peste à Barcelone (París, Presses

Universitaires de Francés, 1964).

19. V. “Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia” del 9 d’abril de 1835, núm. 45.

20. Amb Mariano González de Sámano, Joaquim Balcells, Francesc Pasqual, Agustí Yáñez i Josep Estorch, on hi

havia una majoria de farmacèutics.

21. V. “El Divino Vallés” del 30 de gener de 1849.

22. V. “El Interés Profesional”, 1849, núm. 5.

23. Manual Histórico Topográfico-Guia General de Barcelona. Manuel Sauri i Jose Matas, Barcelona, Impta M

Sauri, 1849, p 143-144.

24. V. “Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia” del 19 de gener de 1845.pàg. 17.

25. V. “Diario de Barcelona” del 24 de gener de 1852, pàg. 458.

26. V. “Diario de Barcelona” del 15 d’agost de 1855, pàg. 6.220.
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27. V. “Diario de Barcelona” del 30 de novembre de 1856, pàg. 9.774.

28. V. “La Alianza Farmacéutica Médica”, 1854, núm. 1.

29. V. “El Heraldo Médico”, Madrid, 1855, núm. 182.

30. V. “Diario de Barcelona”, 5 de maig de 1855, p 3682.

31. V. “Diario de Barcelona”: 8 de gener de 1856, p 201.

32. V. “Boletín de medicina, cirugía y farmacia”, 19 de gener de 1845, p 17. Recull que hi ha casos de socis

que només van cotitzar 300 rals i ja n’han cobrat 30.000.

33. V. “El Telégrafo Médico”, 1846-47, p 223.

34. V. “Boletín de medicina, cirugía y farmacia”, 18 novembre 1849, p 375.

35. MONLAU, Pere Felip: Madrid en la Mano. El amigo del forastero en Madrid y sus cercanías, Madrid, Imprenta de

Gaspar y Roig, Editor, 1850, p 217.

36. V. “Diario de Barcelona” del 13 de gener de 1849, pàg. 200.

37. V. “Diario de Barcelona” del 25 de gener de 1849, pàg. 416.

38. V. “Diario de Barcelona” del 10 de febrer de 1849, pàg. 672.

39. V. “Diario de Barcelona” del 3 de novembre de 1849, pàg. 5.174.

40. V. “Diario de Barcelona” del 9 de febrer de 1849, pàg. 656.

41. V. “Diario de Barcelona” del 15 de desembre de 1849, pàg. 5.888.

42. Sobre el Sindicat de Metges de Catalunya cal veure els treballs d’Alfons Gregorich i Servat El Sindicat de Metges

de Catalunya (1920-1940) i el seu llegat, i Història de la Mutual Mèdica de Catalunya i Balears  (Barcelona, 1977).

43. Ramon Pla i Armengol (1880-1958) polemitzà amb Ramon Turró ran de l’epidèmia de febre tifoide  de 1914.

El 1933 era membre de la Unió Socialista i el 1936 diputat del Front Popular. Nacionalista esquerrà passà a l’exili

en acabar la guerra de 1936-39.

44. El president era Josep Maria Roca i Heras, i els vicepresidents Felip Proubasta i Jaume Peyrí.

45. Higini Sicart i Soler (1882-1946) fundà i dirigí la Mutual Salus, on hi treballaven un bon grup de metges. Dintre

d’aquesta mutual va establir, el 1928, l’examen de salut per a tots els seus socis. Era la primera vegada que es feia

a Catalunya aquest tipus d’exàmens. En acabar la guerra fou inhabilitat pel Tribunal de Responsabilitats polítiques

durant cinc anys.

46. Ermengol Puig i Sais (1860-1941) havia presidit l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1915-1916), i fou un dels

promotors, el 1916, del Segon Congrés Universitari. Presidí el Sindicat de Metges de Catalunya (1920-1927).

47. V. “La Clínica”, 1934, febrer-març, pàg. 60-64.

48. L’homenatge fou convocat el 27-XII-1933 per S. Armendares, M. Cabeza, J. Girona i Trius, J. Mestres Miquel,

J. Mestre i Puig, J. Moll i Gimferrer, Enric Mias, H. Sicart, i es va celebrar el 7 de febrer de 1934 a l’Hotel Colón.

49. El 1932 tenia 2.928 associats d’un total de 3.334 metges de Catalunya i de Balears, o sigui el 88%.

50. V. “El Diluvio” del 28 d’octubre de 1930, pàg. 12.

51. A Higini Sicart se li dedicà un reconeixement posant el seu bust a l’edifici que el Sindicat construí a la Via

Laietana. (V. “El Diluvio” del 8 de juliol de 1928, pàg. 20).

52. V. “Diario de Barcelona” del 21 de juny de 1921, pàg. 3.584.

53. V. “El Noticiero Farmacéutico”, 1932, novembre.



164 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 153-163, ISSN: 0213-0718



165Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 165-179, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2009 (*), 51, 165-179

LA FARMACOLOGIA NATURAL A L’OBRA
DE FRUITÓS PLANS PUJOL (1832-1890)

GASPAR GARCÍA, M. Dolors
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica. UB.

RESUM: L’objectiu que es pretén assolir és doble, d’una banda aprofundir en la biografia
del catedràtic de la Facultat de Farmàcia de Barcelona Fruitós Plans Pujol, i aportar
dades per tal d’anar completant-la, i, d’altra banda descriure la seva obra científica -
professional, pràcticament circumscrita a la «Farmacologia natural», i molt particularment
els seus inicis. Es tractarà d’intentar respondre qüestions que creiem  de rellevància,
entre d’altres, cóm va sorgir la nova teoria?, o bé, quines influències o antecedents van
marcar aquests inicis?, i, sobretot, en quin marc va tenir repercussió la seva obra?

Paraules clau: Fruitós Plans Pujol, Julià Casaña Leonardo, Farmacologia natural, Ensenyament de Farmàcia.

RESUMEN: El objetivo que se pretende alcanzar es doble, por una parte profundizar en
la biografía del catedrático de la Facultad de Farmacia de Barcelona Fruitós Plans Pujol,
y aportar datos con el fin de ir completándola, y, de otra, describir su obra científico-
profesional, prácticamente circunscrita a Farmacología natural, y muy particularmente
desde sus inicios. Se tratará de intentar responder cuestiones que se creen  de relevan-
cia, entre otras, ¿cómo surgió la nueva teoría?, o bien, ¿qué influencias o antecedentes
marcaron este inicio?, y especialmente, ¿en qué marco tuvo repercusión su obra?

Palabras clave: Fructuoso Plans Pujol, Julià Casaña Leonardo, Farmacología natural, Enseñanza de Farmacia.

*

INTRODUCCIÓ

El «Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles» ressenya
la figura del doctor Fruitós Plans Pujol en els següents termes:

 «Sabio naturalista, escritor eminente y concienzudo profesor de Farmacia
(...) fue un renovador de los estudios farmacéuticos, desenvolviendo la
teoría de una nueva ciencia a la que llamó «Farmacología natural». Los
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principios de esta teoría los expuso en su obra de 1869, llamada «Teoría
de la Farmacología natural», en donde fijó las reglas que han de servir de
base y de código para la clasificación de los materiales farmacéuticos con
arreglo al procedimiento fisiológico. Estas teorías tuvieron, naturalmente,
sus detractores, pero acabaron imponiéndose diciendo a propósito de
ello el señor Elías de Molins lo siguiente:‘Esta obra causó una verdadera
revolución entre los acostumbrados a los estudios empíricos. Portugal
primero, después Francia y seguidamente otros países hicieron justicia a
la novedad de la escuela, aplaudiéndola y celebrándola’. Fue Plans y Pujol
una de las figuras más notables de la Farmacia española de su época, casi
desconocido por los hombres de ciencia en virtud de su modestia, pero es
indiscutible que fue un buen escritor didáctico y filosófico, así como un
crítico de primera fila (...)»(1).

Crida especialment l’atenció a la ressenya, la creació i desenvolupament d’una nova
teoria, plantejada, tal com s’ha citat, pel doctor Plans Pujol, la què anomenà «Farmacologia
natural». Cercant la figura de Fruitós Plans, com a catedràtic que va ser a la Facultat de
Farmàcia barcelonina, resulta a priori interessant determinar els fonaments i com va
introduir en la docència de la seva assignatura aquesta nova teoria, ja que, a més, la va
desenvolupar en els llibres de text que va publicar, i que, va tenir, segons la ressenya, una
notable repercussió.

MATERIAL I MÈTODE

Partint de les dades més conegudes, que no són gaire extenses, del Dr. Plans Pujol,
s’han consultat fonts primàries: expedients personals, actes de baptisme, i llibres de
text i articles, escrits per ell i per altres autors coetanis, organitzant i defensant amb
criteri la nova metodologia anomenada «Farmacologia natural» per a l’abordatge de
l’estudi i la recerca de la història natural d’aplicació a la farmàcia, o bé, fent la crítica de
les seves limitacions.

L’època d’estudi abasta des del 1832, any en què va néixer el Dr. Plans Pujol,  fins el
1893, any d’edició d’una de les obres de text que cita la seva teoria i que, a més, fou
utilitzada a l’ensenyament de Farmàcia fora de Catalunya. Va poc més enllà dels
cinquanta-vuit anys del període vital del Dr. Plans Pujol (1832-1890), precisament amb la
intenció de cercar la repercussió que va tenir la seva teoria, mentre ell, encara viu, podia
opinar o, si més no, defensar-la, la qual cosa s’ha pogut analitzar, sobretot a través
d’articles de premsa científica i professional farmacèutica.
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Per tal d’organitzar en forma lògica els resultats de la cerca, s’estableixen tres apartats:
un primer, basat en dades biogràfiques del Dr. Plans Pujol; unes quantes, convenientment
referides a l’apartat de notes bibliogràfiques,  ja conegudes i d’altres inèdites. En un
segon apartat, s’aborda la descripció de la seva teoria i els «vehicles» de divulgació que
hi va utilitzar; i en un tercer apartat, la repercussió que va tenir la teoria per ell preconitzada,
sota el prisma de l’anàlisi crítica d’alguns autors coetanis, en els seus aspectes clau.

RESULTATS I DISCUSSIÓ

A.- Aspectes biogràfics.

De la seva biografia, assenyalar, com a dada ja coneguda, que Fruitós Plans Pujol va
néixer a Barcelona, el 13 d’octubre de 1832; ja no tan conegut, encara que era costum,
és que va ser batejat el dia següent. En efecte, a la parròquia de la Mare de Déu del Pi,
inscrit al llibre parroquial de bateigs de l’any 1832 fins al 1834, i concretament al foli 210,
es troba la partida de bateig on hi figuren els noms de pila de Fruitós, Eduard i Baldiri, fill
de Fruitós Plans Colom, licorista, natural de Moià i d’Eulàlia Pujol, natural de Barcelona.
Com a padrins van actuar Joan Plans, en aquells moments «cursant de Farmàcia» i
Caterina Plans (2). El seu padrí, Joan (possiblement també el seu oncle), serà qui
s’encarregarà de tutelar-li les pràctiques a la seva farmàcia, quan arribi el moment.

Es va graduar de Batxiller en Arts l’any 1848, i, tot seguit, amb 17 anys, va iniciar els seus
estudis universitaris. Primer es matriculà a la Facultat de Filosofia, al curs 1848-1849,
amb intenció de graduar-se com a llicenciat en Ciències Naturals, i, al curs següent,
1849-1850, es matriculà de primer any a la de Farmàcia, probablement motivat per
l’activitat del seu padrí al front de la farmàcia de la seva propietat, situada al districte
tercer, barri vuitè, carrer de Petritxol, número tres, a Barcelona. Tot just al mateix carrer,
però al número dos, se situava la vivenda que el jove Plans, va fer constar com a domicili
en les butlletes de matrícula del curs a la Facultat de Farmàcia, especificant «botiga»
(possiblement el pis superior de la botiga de licors del seu pare?).

Va cursar ambdues titulacions de forma paral.lela, si bé, al seu expedient universitari
consta que se li va dispensar d’algun curs a la Facultat de Filosofia «(...) por R. O. de 29
de Abril de 1854 (...)»(3).

El mes de maig de 1855, va dirigir una instància al Rector de la Universitat de Barcelona,
sol.licitant, raonadament, l’admissió als exercicis de grau de llicenciat en Farmàcia.
Trobant-se en una circumstància certament especial, Fruitós Plans al.legà:
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«(...) Que siendo uno de los comprendidos en la Real orden que V.I. publicó
el 23 de Enero último (1854), por haber permanecido en esta capital durante
el cólera, según acredita la adjunta certificación número 1º del M.I.S. Alcal-
de de esta ciudad; y teniendo todos los estudios aprobados y hecha la
práctica correspondiente para graduarse de Licenciado en Farmacia, ade-
más de la práctica del cuarto al quinto año de dicha facultad como se infiere
de la certificación número 2º; desea tomar el referido grado de Licenciado y
por lo tanto:
Suplica a V.S. se digne admitirle a los ejercicios correspondientes (...)» (4).

El 22 de juny se li va aprovar l’expedient de sol.licitud, al dia següent va pagar els 50 rals
que prescrivia el reglament com a drets d’examen, i el 25 de juny, a les 10 del matí, va
començar els exercicis del grau, davant d’un tribunal format pels doctors Agustí Yáñez,
Joan Josep Anzizu i Vicenç Munner.

El 3 de juliol de 1855, als 23 anys, va ser investit com a llicenciat en Farmàcia, sent
testimonis els professors Yáñez, Anzizu, Alerany i Munner.

Segons consta al seu expedient personal, el mateix any 1855, concretament el 28 de
gener, ja havia obtingut la llicenciatura en la Secció de Ciències Naturals, a la Facultat de
Filosofia. Les dues titulacions, per tant, semblen ser de l’any 1855.

A partir d’aquell any va començar, d’una forma immediata, la seva carrera docent, fent
valer ambdues titulacions alhora. El curs 1856-1857, fou nomenat pel Rector de la
Universitat de Barcelona substitut anual de Botànica a la Facultat de Filosofia i, a més,
substitut anual de segon any a la Facultat de Farmàcia. Repetí nomenament a la Facultat
de Filosofia el curs 1858-1859, i se li amplià a les assignatures de primer i cinquè anys a
la de Farmàcia.

El desembre de 1860 tornà a ser nomenat substitut a Farmàcia, i poc després (maig i
juny, 1861), se li concedeix la categoria d’ajudant a totes dues Facultats: Farmàcia i
Ciències. En aquell mateix any i següents (1860-1862), complementà la seva tasca
docent com a substitut de «Nociones de Historia natural» i de «Elementos de Física y
Química» a l’Institut d’Ensenyament Secundari de la província de Barcelona. Aquest
desplegament de la tasca docent li va permetre consolidar coneixements en els àmbits
de ciències naturals, física i química, especialment inorgànica.

Paral·lelament, va establir vincles amb diverses corporacions científiques i professionals,
començant per la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts, a Barcelona, on es va
incorporar al març de 1857, amb només 25 anys; el Col.legi de Farmacèutics de Madrid,
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com a corresponsal, des del 21 de maig de 1859; el de Barcelona, com a soci de mèrit,
des del 29 de gener de 1868; la Societat Espanyola d’Història Natural, des del 6 de
novembre de 1872; la Societat Florestal, com a soci de mèrit, des de 25 d’abril de 1874
i l’Acadèmia Mèdico-Farmacèutica de Barcelona, com a soci protector, des de 9 de juliol
de 1876.

Tot just abans de finalitzar les classes de «Nociones de Historia natural» a l’Institut de
secundària, concretament el 19 de maig de 1862, va marxar a Madrid, «en ús de Reial
llicència», per a participar en les oposicions a la càtedra què, precisament, estava
substituint, i que restava vacant als instituts provincials de Girona, Osca i Terol. Va guanyar
la plaça al de Girona. El nomenament com a catedràtic numerari de «Nociones de Histo-
ria natural» de l’Institut de Girona, amb sou anual de 8.000 rals, té data del 2 de juliol de
1862. Va ser proposat en primer lloc de la primera terna pel tribunal d’oposicions, prova
de la maduresa de coneixements en la matèria.

No es va acomodar a la nova destinació, que havia aconseguit d’una manera tan brillant.
A partir d’aquell moment, en una ràpida successió de fets, prengué possessió de la
càtedra el 12 de juliol de 1862, i, el 23 de setembre sol.licità permís per traslladar-se a
Madrid i poder participar, amb la lectura del corresponent discurs davant el claustre de
la Universitat Central, en l’acte solemne d’investidura com a doctor en Farmàcia. El
discurs d’investidura fou «Hechos en que se funda la teoría que considera a todos los
órganos del vegetal como modificaciones de los que De Candolle llama fundamentales,
y ventajas de su admisión», que, amb una extensió de 20 pàgines, va ser imprès a Madrid,
el mateix any 1862.

Obtingut el títol de doctor, l’any 1865, a Madrid, es presentà a oposició a càtedra per
Matèria Farmacèutica animal i mineral, vacant a la Facultat de Farmàcia de Santiago, i
així consta, com a «opositor proposat» (5). El fet d’haver estat proposat en primer lloc de
la terna li permeté accedir al nomenament amb un sou anual de 12.000 rals, l’11 de
febrer, prenent possessió del càrrec el 17 de març. En poc més de dos anys havia passat
de substitut a l’Institut de Secundària de Barcelona a catedràtic d’Universitat a Santia-
go, amb un entremig de catedràtic d’Institut a Girona.

No seria fora de Barcelona gaire temps, concretament el 8 de juliol del mateix any 1865,
fou traslladat a la mateixa càtedra de la Universitat de Barcelona, per haver estat proposat
en primer lloc pel Reial Consell d’Instrucció Pública. Prengué possessió de la càtedra el
9 d’agost. Va començar, per tant, el curs 1865-1866 com a catedràtic a Barcelona amb
33 anys, i, probablement, per ser el catedràtic més jove o, si més no, el de més recent
incorporació a la Facultat de Farmàcia; va ser nomenat Secretari interí de la mateixa. Del
seu tarannà meticulós i ordenat resta com a evidència el plec d’«Actes de Claustre de la
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Facultat de Farmàcia mentre fou Secretari de la mateixa D. Fruitós Plans i Pujol. De
setembre de 1866 a 10 de novembre de 1871» (6), que es conserva com a conjunt, a
banda de la resta d’Actes anteriors i posteriors. Amb una lletra i redacció impecables i un
estil personal, el Dr. Plans donà fe de les qüestions que es plantejaren en el si del
claustre i que recollí puntualment. Com a Secretari de la Facultat de Farmàcia de Barce-
lona, succeí a Vicenç Munner Valls, i, al seu torn, va ser succeït en el càrrec per Joan
Texidor Cos, amb qui mantingué una bona relació d’amistat.

L’estiu de 1866 va passar les vacances a Santiago. És possible que ja s’hagués casat
amb Maria de Freires y de Sámano, la existència de la qual es revela a través d’una
instància datada el 14 de maig de 1890, ja traspassat el Dr. Plans, en què sol.licità que
se li abonés la part proporcional del sou que li corresponia, i en que signà «Maria de
Freyre, vídua de Plans».

La docència resultà més que una simple activitat, es podria dir que per a Fruitós Plans
suposava una mena d’actitud per afrontar la vida professional, ja que va tenir una
predisposició innata que, a més, li va ser reconeguda i elogiada pels seus propis companys
de claustre. El degà Antoni Sánchez Comendador expressava, en un escrit de l’any 1886,
recolzant la petició de Plans com a catedràtic «de termini», la trajectòria docent del
catedràtic de 54 anys, d’una manera respectuosa:

«(...) El Dr. D. Fructuoso Plans ha desempeñado siempre su cargo con el
celo y exactitud más completos. Durante los muchos años que lleva en el
profesorado (des del 16 d’abril de 1887 fins al seu traspàs, ocupà el
número 90 de l’escalafó de professorat, amb un sou anual de 6.000
pessetes)  ha dado constantemente pruebas del interés que le merece la
enseñanza y de su afición a la ciencia, habiéndose captado por esto el
aprecio y consideración del Claustro y el respeto y simpatía de los alumnos
(...)» (7).

Els trets característics de la personalitat de Fruitós Plans Pujol es podrien resumir d’una
manera prou clara, descrivint-lo com a home de ciència, amb una gran vocació docent, i
amb un sentit de la vida extremadament religiós, com ho prova l’article que va escriure a
«El Sentido Católico en las Ciencias Médicas» (revista publicada sota benedicció Papal
i amb censura eclesiàstica en els anuncis (8)), publicació en què fou col.laborador
assidu, in memoriam del seu amic i seguidor de la seva obra, el també catedràtic Joan
Texidor Cos (Tortellà (Girona), 2 de gener de 1836 – Barcelona, 16 de maig de 1885), del
qual comenta: «(...) Puesto el Dr. Texidor  al frente del Restaurador Farmacéutico, ha
llenado las páginas de este periódico con escritos originales acerca de varios asuntos de
Farmacología natural y de práctica farmacéutica (...) El Dr. Texidor ha vivido contemplan-
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do, estudiando, y dando a conocer las maravillas de la Creación y ha muerto con todos
los auxilios de la Iglesia. ¡Dichosos los que después de una vida tan aprovechada, mue-
ren santamente!(...)»(9).

El 10 de gener de 1890, com era preceptiu, el degà de Farmàcia comunicà al rector de la
Universitat de Barcelona, i aquest al Director General d’Instrucció Pública que depenia
del Ministeri de Foment, la luctuosa notícia: «(...) Cumplo con el triste deber de participar
a V.I. el fallecimiento del catedrático numerario de la Facultad de Farmacia de esta
Universidad D. Fructuoso Plans y Pujol ocurrido en la madrugada del día de hoy (...)» (10).

B.- El concepte  i l’obra escrita.

Fruitós Plans Pujol, com ja s’ha comentat, va desenvolupar i divulgar la teoria sobre la
base conceptual del que anomenà «Farmacologia natural». El terme «Farmacologia» no
el podem identificar tal com s’entén en l’actualitat. S’ha de comprendre les limitacions
pròpies de l’època en què es va formular, ara fa 143 anys,  i el sentit d’utilitzar precisament
aquest mot, com a resposta innovadora de «Matèria farmacèutica», que era el que figurava
al pla d’estudis vigent, per designar una assignatura, el contingut de la qual clarament
superava la seva denominació. En anar-se ampliant els límits de coneixement dels
«materials naturals d’aplicació a Farmàcia», s’havia arribat no només a identificar usos
i falsificacions, sobretot en materials que anomenaven «exòtics», distingint-los dels
«indígenes», que no s’havien d’importar, sinó també condicions òptimes de conservació
de les parts que contenien major activitat terapèutica.

Les darreres tres dècades del segle XIX són clau per a l’estudi i assaig de procediments
d’extracció i identificació de les primeres substàncies alcaloides i d’ajustament de dosis
d’administració, tot i que d’una manera certament empírica. Malgrat els notables avenços,
com és natural, també es van registrar temptatives de poc o nul èxit, i, fins i tot, fracassos
estrepitosos. No hi pot haver avenç científic sense assumir riscos.

Intuint  l’esclat d’aquesta revolució de coneixements que afectava directament la matèria
que impartia, el Dr. Plans Pujol va voler participar dels canvis, introduint no tan sols una
variació de denominació, sinó un plantejament metodològic i conceptual diferent, d’acord
a les noves necessitats de coneixements científics del futur professional farmacèutic.

El terme «Farmacologia natural», per ell emprat, no resultà idea seva. El terme sembla
que fou utilitzat per primera vegada, i de forma ja definitiva, pel doctor en Ciències
naturals i en Farmàcia i catedràtic de Química orgànica a la Facultat de Farmàcia
barcelonina, Dr. Julià Casaña Leonardo, qui va publicar, l’estiu de 1865, «Apuntes para la
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reforma de la enseñanza de la Facultad de Farmacia» (11), en què, a través de vuitanta-
dues pàgines, planteja qüestions sobre el problemàtic estat de l’ensenyament i, de
forma crítica i molt assenyada, va establint vies de millorament. Casaña apuntà, com de
passada, la conveniència d’introduir un canvi essencial pel que fa a la denominació de
l’assignatura Matèria farmacèutica; no obstant, va ser Plans qui va donar carta de
naturalesa a «Farmacologia natural» i raonaments suficientment sòlids com perque la
seva obra tingués un cert ressò en diferents àmbits i perdurés en el temps, tot i que, com
sol succeir amb les innovacions que s’avancen al seu temps, Plans no va poder elaborar
una teoria tancada i definitiva, ja que l’estat de la ciència no li ho va permetre.

D’antuvi, Casaña defensava la naturalesa teòrica-pràctica alhora, de totes les
assignatures de l’ensenyament farmacèutic, com de qualsevol altre ensenyament de
ciències experimentals (12). Entenia que les assignatures del vigent pla d’estudis de
Farmàcia restaven distribuïdes en dues seccions clarament identificades: la primera
reunia les referents a la història natural, i la segona les que pertanyien al terreny de la
química. S’ha de recordar que Casaña integrava en la seva persona ambdós blocs de
coneixements, a l’igual que Plans; però, a més, Casaña fins i tot a nivell de doctorat. En
referència a la primera secció de coneixements, Casaña aclaria: «(...) Es a todas luces
evidente que las especies minerales, vegetales y animales que debe conocer el farma-
céutico, tiene que clasificarlas y distinguirlas de la misma manera que clasifica y distin-
gue el naturalista éstas y otras que no tienen interés médico (...) Pero el farmacéutico
necesita conocer, además de las especies naturales indicadas, otros muchísimos cuer-
pos naturales, entre los que se encuentran partes, productos y hasta especies mismas,
así minerales como orgánicas, en los cuales se observan alterados por muy diversas
causas, los únicos caracteres de que el naturalista se vale para clasificar, por cuya razón
se ve obligado aquel a servirse de otros que no son ya del exclusivo dominio de la historia
natural, constituyendo de esta suerte el ramo que se conoce con el nombre de materia
farmacéutica, que nosotros preferiríamos ver sustituido por el de farmacología natural,
que nos parece mucho más significativo (...)» (13). I, com si tractés de la lliçó introductòria,
insisteix en aprofundir sobre la definició del concepte: «(...) la parte de la farmacia que
se ocupa del estudio de los caracteres con que se presentan en la naturaleza o en el
comercio las especies naturales, minerales y orgánicas, así como las partes y productos
de estas últimas, que se usan en la preparación de los medicamentos, y de las reglas
que deben seguirse para su elección, recolección y conservación, con lo que nos parece
justificado el nombre de farmacología natural que indicábamos en otro lugar como pre-
ferible (...)» (14).

Perfilat el canvi de denominació, va caldre, a continuació, justificar-ho formalment. Aquesta
fou la tasca científica del Dr. Fruitós Plans.
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L’any 1870 publicà a Barcelona la segona edició de «Lecciones de Historia natural far-
macéutica y de Farmacología natural». En aquesta segona edició, impresa en exhaurir-
se els exemplars de la primera, Plans aclareix, en un paràgraf introductori, perquè ha
variat el títol de l’obra, respecte de la primera edició, i aporta dades sobre la legitimitat
d’ús de la seva teoria: «(...) Agotados los ejemplares de las Lecciones de Historia natural
aplicada a la Farmacia y de Materia farmacéutica que empezaron a ver la luz pública en
1867, presentamos esta segunda edición destinada, como la primera, a los alumnos de
nuestras escuelas y a cuantos se dedican a la práctica profesional. En la exposición de
las doctrinas que comprende, nos hemos sugetado por completo a los principios metó-
dicos que dimos a conocer en un trabajo muy reciente; en consecuencia, el título de
Materia farmacéutica ha sido reemplazado por el de Farmacología natural; el deslinde
de esta con respecto a la Historia natural farmacéutica y a la que se llama Farmacia
quimico-orgánica, se establece con la posible exactitud, y por último, la clasificación y
descripción de los objetos es el fruto de una severa observancia de las leyes del méto-
do.- De lo manifestado se deduce que esta nueva edición presenta todavía más que la
primera, todas las ventajas de una obra ordenada, de grande utilidad para la enseñanza,
y que puede servir de consulta al farmacéutico.- Teoría de la farmacología natural.-
1869»(15).

De manera ordenada, comença el text amb «Introducción al estudio de la Farmacia y
principios de Farmacología natural», que representen dues parts diferenciades perquè
ambdues comencen per una «Lección primera», tot i que la paginació és continuada. La
part que anomena «Principios de Farmacología natural» comença, sense preàmbuls,
amb una definició clara i directa: «(...) Farmacología natural es la ciencia que se ocupa
de los caracteres que las especies orgánicas, sus partes y productos de aplicación
farmacéutica, presentan en la naturaleza o en el comercio, así como también de su
recolección, elección, conservación y usos. No comprende por consiguiente, el estudio
de todos los materiales farmacéuticos, esto es, los naturales y los artificiales, sino tan
sólo los primeros, razón por la cual no se la puede denominar con exactitud Materia
farmacéutica, título que se refiere al tratado de todos los materiales (...) Tampoco pue-
de llamarse (...) simplemente Farmacología o Farmacografía, porque la primera de estas
dos denominaciones significa tratado, y la segunda, descripción de medicamentos, y
convienen más bien al conjunto de los estudios que constituyen la Farmacia (...)» (16).

De forma evident, resolgué  que les característiques que servien a la Farmacologia natu-
ral per arribar al coneixement de les substàncies s’anomenaven farmacològiques, a
diferència de les anomenades naturals, de què es valien els naturalistes per al
reconeixement i estudi de les espècies. Advertí, en avançar el text, que no s’havia de
confondre el camp d’acció de Farmacologia natural amb el de Matèria mèdica, la qual,
escriví, tractava de les substàncies medicinals, i, especialment, de la seva íntima
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constitució, en llur acció sobre els teixits orgànics i en els efectes que produïen en
l’organisme.

La metodologia d’abordatge de la matèria feia indispensable el coneixement previ
d’Història natural, Física i Química. Per les seves característiques no podia ser una
assignatura la implantació de la qual fos recomanable en els primers cursos de
l’ensenyament, ben al contrari.

Deslligà els conceptes «espècie química» i «espècie farmacològica», amb arguments
perfectament sincronitzats amb el discurs científic de Julià Casaña: «(...) Las gomas, las
resinas, el opio, el civeto, el almizcle, el castóreo, la leche, las sustancias grasas, los
aceites volátiles que se hallan formados en el organismo, etc., etc. corresponden a la
Farmacología natural, sin embargo de que de todas estas sustancias debe hacerse un
estudio químico en la parte de la «Farmacia químico-orgánica» llamada por el Dr. Casaña
Farmacología química (...)» (17).

En la descripció del mètode d’estudi de les espècies farmacològiques, proposa sense
ambigüitats el de subordinació de caracters, per considerar-ho el més racional. No obstant,
l’adopció d’aquest mètode no li va permetre resoldre certes qüestions de caire taxonòmic
i de sistemàtica classificatòria degut, principalment, al fet que certes parts orgàniques i
certs productes de «l’economia de l’espècie farmacològica» presentaven veritables
problemes al ser molt poc estudiats en quant als aspectes químics, la qual cosa dificultava
l’assignació concreta i clarament definitiva a un nivell taxonòmic determinat (espècie,
varietat, gènere, ordre o família i classe).

Derivant de la Farmacologia natural, que actuà com a paraigües, el Dr. Plans establí, per
a les diferents categories o procedències de les espècies farmacològiques, altres
denominacions més específiques, que considerà més pertinents: Fàrmacozoologia,
substituint matèria farmacèutica animal; Fàrmacorictologia, a matèria farmacèutica mi-
neral i Fàrmacofitologia, a matèria farmacèutica vegetal. Sobre totes aquestes ciències
va escriure i publicar obres que, per les seves característiques, van ésser concebudes
com a llibres de text. Precisament, «Lecciones de Historia natural aplicada a la Farmacia
y de Materia farmacéutica», la primera edició, publicada l’any 1867, va ser autoritzada i
utilitzada com a llibre de text a la Facultat de Farmàcia de Barcelona i a la de Santiago,
i, més tard, quan es van constituir, al període liberal, a les Facultats lliures de Sevilla i
València. La segona edició, és a dir, «Lecciones de Historia natural farmacéutica y de
Farmacología natural», editada l’any 1870, va ser durant molts anys llibre de text a les
Facultats de Barcelona i Santiago, extingides les Facultats lliures del període revolucionari.
Per recolzar fermament  la seva nova teoria, s’introduí en recerques bibliogràfiques
sobre Farmacologia natural, i va recopilar bona part del que es publicà en països propers
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en quant a influència científica. L’any 1872 edità la primera de les recopilacions. Li donà
format de quadern als «Anales de la Farmacología natural». La nombrosa bibliografia
recopilada i el seu nivell de coneixements li van permetre publicar, anys més tard, una
molt ben documentada resposta a un article que criticà les observacions que feia Plans
a la sisena edició de Farmacopea Espanyola, que s’acabava de publicar (18).

Quatre anys més tard, el 1876, publicà la segona edició de «Teoría de la Farmacología
natural», notablement perfeccionada i actualitzada.

Al llarg de tota la seva vida, el treball continuat i l’ interès  en divulgar els seus coneixements
fou una constant, tant va ser així que no sorprèn la quantitat i qualitat de la seva obra
escrita, entre la qual cal destacar, a part del que ja s’ha ressenyat, la publicació, l’any 1882,
en plena maduresa científica, de «Reseña descriptiva de unos cuadros en cromolitografía
de Historia natural para la enseñanza intuitiva en las Escuelas Primarias. Esta obra fue
declarada de utilidad para la enseñanza, por Real Orden de 31 de marzo de 1882, después
del informe favorable emitido por el Real Consejo de Instrucción Pública» (19).

No menys interessant fou la seva col.laboració en la premsa professional. Col.laborà,
principalment, a «El Restaurador Farmacéutico», durant molts anys dirigida pel Dr. Texidor
Cos,  i «El Sentido Católico en las Ciencias Médicas». En aquesta darrera, l’any 1885, el
setè de la seva vida periodística, fins i tot, s’obrí una secció sota el significatiu títol
«Farmacologia natural».

C.- Repercussió de «Farmacologia natural» com a nova teoria.

A banda del que s’acaba de comentar, l’interès que va suscitar la teoria divulgada pel Dr.
Fruitós Plans, resultà evident des del primer moment. El ressò, possiblement, va ser
important degut, també, a la personalitat científica i als càrrecs  dels dos artífexs de
«Farmacologia natural», el tàndem Casaña–Plans, rector i catedràtic de la Universitat de
Barcelona, respectivament (20).

S’ha de destacar també que la innovació docent que s’estudia va sorgir a la Facultat de
Farmàcia de Barcelona, i que va estar considerada des del seu moment inicial, fins i tot
a nivell de Col.legi de Farmacèutics. Ja al primer número del «Boletín del Colegio de
Farmacéuticos de Barcelona», publicat l’any 1877, Joaquim M. Salvañà signà l’article
titulat «La Farmacología natural y la materia farmacéutica», del què interessa ressenyar
certes parts del seu contingut: «(...) lejos de ser estériles los sacrificios del Dr. Plans, son
testimonio de su éxito, 1º: Que la escuela (Facultat) de Farmacia de Barcelona haya
adoptado su «Teoría» y sus textos explicativos, reemplazando la enseñanza sistemàtica
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(purament memorística) de la Materia farmacéutica por la razonada y metódica de la
Farmacología natural. 2º Que en igual concepto hayan procedido otras Universidades y
escuelas libres. 3º Que distintos farmacólogos, aunque no se conformen del todo con
sus indicaciones, o están acordes en el fondo o no disienten radicalmente, por cuyos
motivos aceptan gran parte de la Taxonomía y Glosología propuestas por el Dr. Plans. 4º
Que las enunciaciones del Dr. Casaña, explanadas, ampliadas y explicadas por su digno
colega Dr. Plans, hayan merecido se abriese un concurso público para la adjudicación de
un premio ofrecido al mejor desarrollo de cierto tema relacionado con el porvenir de la
Farmacología. Y 5º que diariamente aumente el número de sus partidarios, no ya entre
los alumnos a quienes se enseña conforme a aquellos principios, sino entre los profeso-
res (...)» (21). El punt número quatre capta directament l’atenció ja que, efectivament, la
naixent corporació Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, en el programa de
Premis per al concurs de l’any 1877, establí com a «Tema 2º. (correspondiente a Farma-
cia).- Crítica razonada de las clasificaciones farmacológicas, con indicación de los fun-
damentos de la Farmacología natural». El premi consistí en una «planxa» (placa) d’argent
amb el nom de l’autor de la memòria, el lema i la data d’adjudicació. Les memòries
s’havien de lliurar, abans del 30 de setembre del mateix any (1877), al Secretari de
l’Acadèmia, Josep Cases Montserrat, acompanyades d’un plec tancat amb el nom i
domicili de l’autor.

En el decurs de la sessió pública inaugural de l’any següent, celebrada el 30 de novembre
de 1878, a la seu de la aleshores ja Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de
Catalunya, carrer Paradís número 10, a Barcelona, es procedí a l’obertura del plec que
portava com a lema «El método es la verdadera base de la clasificación», sent la memòria
premiada la del farmacèutic Frederic Prats Grau, soci de número, entre d’altres, de
l’esmentada corporació, i col.laborador habitual de la premsa professional farmacèutica,
a més d’autor de textos científics i professionals. La memòria premiada duia, naturalment,
el títol del tema proposat en el concurs de premis i tenia una extensió de 61 pàgines.

S’ha de reconèixer que, en una segona lectura de la convocatòria de premis, el segon
tema proposat podia amagar el desig de que els aspirants que hi participessin trobessin
al.legacions  suficients per desfer la teoria de Farmacologia natural d’una manera defi-
nitiva; una mena d’auditoria, del que Plans Pujol ja havia editat en una segona publicació.
Sense ànim de reproduir els raonaments crítics exposats per Prats Grau, qui, a més
d’examinar críticament l’obra de Plans, també analitza la d’altres autors, tot i que dels
últims en molt reduïda versió, sí convé reflectir unes quantes de les conclusions a què va
arribar: «(...) Hoy por hoy, sin embargo, no es posible hacer una aplicación completa del
método en Farmacología natural o en el estudio de los materiales farmacéuticos natura-
les, porque esta ciencia no solo es incompleta, sino que es cada dia víctima de esas
oscilaciones que promueven los periodos de prueba o ensayo y hacen desaparecer del
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cuadro farmacológico aquellas sustancias que poco antes eran preconizadas como
excelentes medios para preparar medicamentos (...) analizaremos algunas de las clasi-
ficaciones farmacológicas dadas hasta el dia, fijándonos con especialidad en la publica-
da por el Dr. Plans, la cual consideramos la más relativamente acabada por obedecer
mejor a las prescripciones del método (...)» (22).

Una apuntació final sobre la Memòria, que pot donar una certa idea de «l’estat de la
ciència», si més no, a nivell d’establir una clara sistemàtica taxonòmica. Prats Grau es
qüestionà si la sang es podia considerar com a producte animal o bé com a carn muscu-
lar, i, aquest dubte fa que no es decideixi on ubicar la substància, i, finalment, s’inclinà,
no sense reserves, a considerar la sang com a part orgànica animal. Més problemàtica
encara presentaven els «residus de la digestió»; és a dir, en paraules de Prats Grau, la
part dels aliments que les funcions digestives han rebutjat per inútils a l’organisme.

Encara deu anys més tard, el 1888, amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona,
continuava el desenvolupament de la construcció de Farmacologia natural. Es va progra-
mar, entre els actes científics rellevants, un Congrés mèdic i un altre farmacèutic, a
celebrar entre el 5 i el 15 de setembre. Els vocals de la junta del Congrés farmacèutic,
van comissionar Casaña, Sánchez Comendador, Codina Langlin, Canudas i Salada i
Puigpiqué per a la redacció dels temes a tractar. En dos dels quals es comprova la
influència de Casaña: «(...) 4º ¿Expresa la farmacología natural el concepto más elevado
desde el cual han de estudiarse los materiales medicamentosos naturales?  5º Influen-
cia de los autores españoles en los progresos de la farmacología: comparación de los
trabajos científicos de los mismos con los publicados por los farmacólogos extranjeros
(...)» (23). El discurs de clausura li va correspondre al rector Julià Casaña que va lamen-
tar l’absència, «per causes alienes a la seva voluntat, d’amics i comprofessors  que amb
justícia són vistos com  autoritats de primer ordre en la matèria» (24).

Estranya la manca de participació del Dr. Plans Pujol en un esdeveniment científic en el
si del que va representar un gran repte per a Barcelona com va ser l’Exposició Universal
del 1888.

Sense  solució de continuïtat, la teoria per ell propugnada, no acabà de resoldre’s com una
innovació científica, tot i que Fruitós Plans Pujol es va convertir en autor d’ineludible
referència en les obres que posteriorment es publicaren sobre la matèria. Una clara mostra
d’aquesta apreciació la proporciona el catedràtic de Matèria Farmacèutica Vegetal (el pla
d’estudis de Farmàcia no incorporà a l’ensenyament Farmacologia fins ben entrat el segle
XX) a la Facultat de Farmàcia de Madrid, Juan Ramón Gómez Pamo en fer referència a la
seva obra (25), qui, sense admetre la denominació Farmacologia natural, si dedicà paraules
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de respecte al «sabio catedrático de Farmacia Dr. Plans Pujol», amb qui compartí la idea de
que és impossible avançar en l’estudi de Matèria  Farmacèutica Vegetal sense els necessaris
coneixements d’Història natural, Física i Química. Tampoc no renuncià Gómez Pamo a la
descripció del que també anomenà, seguint Plans, espècies i varietats farmacològiques. I,
en quan a sistemàtica, escriví: «(...) Plans y Pujol ha dado un paso más avanzado en este
punto, y resuelto defensor de la clasificación natural, expuso la suya, establecida en prin-
cipios fijos y científicos, llamándola método farmacológico, admitiendo, como era preciso,
los grupos naturales de especie, género, família y clase (...)» (26).

L’estat de la ciència, en la part taxonòmica, va permetre Gómez Pamo introduir a la seva
obra dos únics sistemes dels considerats sotmesos a mètode, i, els seleccionats foren el
del Dr. Malacuso, de Palerm, i el de Plans Pujol, de Barcelona, de qui apreciava,
especialment, la subordinació de caràcters com mètode d’aplicació de la seva
importància relativa i no absoluta.

CONCLUSIONS

La mateixa exposició dels resultats en el tercer apartat, constitueix les conclusions. No
obstant, donat que s’ha decidit dedicar-hi un apartat propi, convé destacar que
Farmacologia natural, formulada ara fa 143 anys, pot no constituir, en si mateixa, cap
revolució teòrica, però, sí, una innovació. D’allò que va començar com una adaptació en
la denominació d’una matèria, el Dr. Fruitós Plans Pujol va anar treballant en el contingut
docent, aconseguint transformar els aspectes sobretot taxonòmics i d’aplicació del
mètode científic, per sobre de qualsevol altra consideració. Molt probablement van ser
aquestes característiques positives les que van fer perdurar en el temps la teoria i, per
tant, també la qualitat científica del seu autor.
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EUSEBI GÜELL i BACIGALUPI,
UN BURGÈS PIONER DE LA IMMUNOLOGIA

ESCUDÉ AIXELÀ, Manuel Maria
CALBET CAMARASA, Josep Maria
Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: L’any 2002 Barcelona commemorà el 150 aniversari del naixement d’Antoni
Gaudí (1852-1926). En aquesta nota es recorda la figura del seu mecenes, Eusebi Güell
i Bacigalupi i la relació d’aquest amb la medicina. Va escriure el llibre “L’Immunité par
les leucomaïnes” que tingué dues edicions (1886 i 1889), on defensava la immunitat per
mitjà dels productes segregats per l’agressió microbiana.

Paraules claus: Eusebi Güell i Bacigalupi. Immunitat. Infeccions.

RESUMEN: El año 2002 Barcelona conmemoró el 150 aniversario del nacimiento de
Antoni Gaudí (1852-1926). En esta nota se recuerda la figura de su mecenas, Eusebi
Güell Bacigalupi, y su relación con la medicina. Seria autor del libro “L’immunité par les
leucomaïnes”, donde defendía la inmunidad por medio de los productos segregados por
la agresión microbiana.

Palabras claves: Eusebi Güell Bacigalupi. Inmunidad. Infecciones.

*

Durant l’any 2002 vam assistir a una sèrie d’actes celebrats en honor i record de
l’arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, amb motiu de l’any internacional Gaudí. A partir d’aquí
vam pensar que valia la pena de recordar la figura impressionant del seu mecenes
Eusebi Güell i Bacigalupi. I diem impressionant perquè fou com un autèntic príncep italià
del Renaixement. Cal recordar que va ser un constant estudiós i protector econòmic de les
ciències i de les arts. Sempre visqué interessat pels avenços tecnològics, així com per les
ciències naturals, la medicina, el periodisme, l’arquitectura, la música i moltes altres activitats
humanes, i d’una manera especial les que portaven a cap diversos artesans1 . Aquesta
preocupació sincera per la societat del seu temps també el va portar a la política, on adoptà
posicions netament catalanistes. És per això que es pot afirmar que va ser un dels grans
burgesos catalans sincerament preocupats per la sort del seu poble. Malauradament han
estat pocs, massa pocs, els grans burgesos catalans que al marge dels seus negocis hagin
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protegit la llengua i la identitat catalana. Per tot això estem sorpresos com una figura tan
preclara en la història del nostre poble, hagi quedat arraconada i mig oblidada, i que
encara no disposi d’una biografia digna de la seva categoria i importància històrica.

Feta aquesta introducció sobre Eusebi Güell i Bacigalupi, anem a parlar d’una manera
concisa de la seva trajectòria biogràfica i de la relació que mantingué  amb la Medicina.

NOTÍCIA BIOGRÀFICA

Fent una succinta notícia biogràfica direm que Eusebi Güell i Bacigalupi era fill de Joan
Güell i Ferrer, prohom proteccionista. Nasqué a Barcelona el 15 de desembre de 1846.
També morí a Barcelona, i concretament al parc que porta el seu nom, el 8 de juliol de
1918. Es va casar el 29 de novembre de 1871 amb Isabel López i Bru, filla d’Antoni López
i López, marquès de Comillas.

Eusebi Güell es va formar no solament a Barcelona sinó també a França i a Anglaterra.
Féu estudis de Dret, Ciències físico-químiques, Ciències socials, Economia política,
Mecànica, etc. Cultivà especialment les ciències naturals i aquí a casa nostra tingué com
a professor de química orgànica i inorgànica a Francesc Pasqual de Lentisclà, que
posteriorment seria catedràtic a la Facultat de Farmàcia2.

Fou regidor el 1875 i diputat provincial el 1877. Membre del Centre Català3  i impulsor del
Memorial de Greuges. Promogué la revista “La España Regional” i fou membre fundador
de la Lliga Regionalista. Propulsor de la cultura catalana en tots els seus camps, va
actuar de president i mantenidor del consistori dels Jocs Florals, de l’any 1900, on hi féu
un discurs sobre les llengües romàniques. Constitueix aquesta exposició una monografia
filològica de la llengua catalana que erròniament considerava el català anterior al llatí, i
tot sembla que fou per la influència d’un viatge que va fer a Suïssa4 .

Al marge del llibre que més tard comentarem sobre la immunitat, és autor de Cassius y
Helena5  i Manantial del Garraf6 . En aquest últim opuscle Güell pretenia subministrar
aigua a la ciutat de Barcelona a partir del brollador del Garraf, que estava situat en la
seva propietat privada.

EL SEU LLIBRE SOBRE LA IMMUNITAT

Com ja hem dit una de les qüestions per les que es va preocupar va ser per la immunitat.
A les darreries del segle XIX i fins i tot després dels treballs de Pasteur, encara hi havia
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qui discutia si els microbis eren la causa ó la conseqüència de la malaltia. Güell, que pel
que sembla freqüentava l’Acadèmia de Ciències de París, sempre defensà la doctrina
etiològica microbiana de les infeccions. I en conseqüència com molts altres pensadors
o investigadors es va plantejar quines podien ser les bases teòriques de la immunitat,
per a evitar les malalties infeccioses.

Els antics havien parlat de la resistència individual o idiosincràsia que feia que en uns la
malaltia fos lleu i en altres mortal. En certa manera podríem dir que encara estaríem en
l’època dels miasmes com a causa de la malaltia. Posteriorment vindria l’experiència
clínica de que moltes malalties infeccioses, un cop superades deixaven suficients elements
de defensa per evitar ulteriors infeccions, I per un altre costat hi havia la llarga i comprovada
eficàcia, encara que també llargament discutida, de la vacuna contra la verola o pigota.
Molts van ser els estudis que es van fer sobre el mecanisme íntim de l’actuació d’aquesta
vacuna, i encara avui no ha estat totalment resolt. Però quan la teoria microbiana es va
imposar i es va acceptar en totes les clíniques, va sorgir amb més força la necessitat de
comprendre i explicar la immunitat, que es presentava en alguns casos.

De les moltes teories sobre la immunitat en relació a les infeccions microbianes, abans del
descobriment de la causa d’aquesta immunitat per Metchnikof, n’hi havia dues d’origen en
autors catalans. En aquell moment les teories més acceptades eren les següents:

1.- Per esgotament del terreny on ha viscut i s’ha desenvolupat el microbi.

2.- La de l’antídot ideada per Klebs. Considerava que el microbi produiria
directament i indirectament en l’organisme atacat, un verí que actuaria
contra el propi microbi, però no contra l’organisme.

3.- Teoria de Grawitz. Aquest autor admetia una modificació especial de
les cèl·lules orgàniques en virtut de la qual resistirien una successiva invasió
dels gèrmens parasitaris.

4.- Teoria fagocitària. Segons aquesta teoria les cèl·lules devoradores
destrueixen els microbis. Va ser suggerida per Metchnikof després de
repetits experiments d’inoculació del carboncle a les granotes. Teoria que
va ser acceptada com la més correcta.

5.- Teoria de Jaume Ferran. La infecció seria com una intoxicació o
enverinament, i com en tot verí la seva tolerància portaria a la immunitat.
En aquest sentit immunitzar seria acostumar l’organisme als verins
microbians7 . Amb tota probabilitat els treballs de Jaume Ferran polaritzats
en la immunologia deurien despertar en el seu rival, Ramon Turró, un
mateix interès per la matèria. Així Ramon Turró Darder també va exposar
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unes elucubracions teòriques, sense cap base científica ni experimental,
sobre la immunologia.

6.- Teoria d’Eusebi Güell. Va ser exposada en el seu llibre L’immunité par
les leucomaïnes8 .

La seva teoria és molt senzilla i potser fins i tot ben raonada. Seria la immunitat per mitjà
dels productes d’eliminació que són el resultat de les funcions vitals del microorganisme.
Les leucomaïnes serien alcaloides produïdes pels éssers vius en l’exercici de les seves
funcions vitals. En tots els éssers orgànics les substàncies, producte del seu cicle vital,
serien tòxiques per la mateixa vida. Si a un ser viu se li inocula les leucomaïnes d’un
microbi infecciós, i si aquesta leucomaïna no es verinosa per l’organisme inoculat,
resultarà que aquest estarà preservat de la malaltia consecutiva a la presència d’aquell
microbi infecciós en els seus teixits. I això seria així, perquè es trobaria en presència de
les seves leucomaïnes, que el mataria.

Per vacunar caldria introduir en l’organisme, per un medi artificial, les leucomaïnes del
microbi que produeix la malaltia que es vol evitar. Un brou de cultiu de microbis morts
tindria el màxim de leucomaïnes i per tant la màxima potència per a comunicar la immunitat.

Per a il·lustrar la seva teoria, Güell dóna l’exemple de que un home que estigués tancat
hermèticament en un recinte moriria víctima de la toxicitat de les seves secrecions. Igual
passaria amb una planta o un ocell. De fet són idees acceptades per diversos autors
com E. Klein, Duclaux, Bary, Pasteur, i sobretot per M. Bouchard. Però en tot cas el mèrit
de Güell seria de fer-ne una llei general. Ell mateix compara les leucomaïnes amb el
fenomen de la fermentació del vi. El ferment s’alimenta del sucre i segrega àcid carbònic,
gas que es desprèn i alcohol. Quan hi ha un 17 o 18% d’alcohol o quan hi ha una
quantitat de leucomaïnes queda ensopit.

Güell afirma que el dia en que es puguin aïllar les leucomaïnes dels diferents microbis es
podrien immunitzar tots els organismes que es volguessin defensar de l’activitat microbiana.

Encara sostenia altres teories en el camp de les ciències naturals, com el de la continuïtat
de la matèria en oposició a la discontinuïtat admesa en el seu temps, és a dir, els àtoms
separats per un espai.

L’objectiu d’aquesta petita nota no ha estat altre que el de recordar l’interès que va
despertar en el seu moment una teoria exposada per Eusebi Güell i Bacigalupi, i al
mateix temps evocar aquell moment febrós i àvid de la cultura en tots els camps que
manifestava la Catalunya de les darreries del segle XIX.
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NOTES

1. A casa seva del carrer Nou eren freqüents els concerts ja que era un melòman consumat. Recolzà econòmicament

a molts músics, pintors i escriptors. Entre ells cal esmentar a músics com J. García Robles i M. Rodríguez de

Alcántara; poetes com J. M. López Picó i R. Picó i Campamar; pintors com A. Clapés Puig, Pablo Ruiz Picasso o

Isidre Nonell, i el novel·lista J. Pin i Soler.

2. Pascual de Lentisclà, Francesc. N. a Mataró (Maresme) c. 1844. Batxiller en filosofia el 1860, batxiller en

Farmàcia el 1864 i llicenciat el 1865. A l’any següent era profesor ajudant de Farmàcia de química inorgànica i

orgànica. Obtingué el doctorat el 1869, i el 1872 guanyà la càtedra de Matèria farmacèutica animal i mineral de la

Facultat de Santiago de Compostel·la.

3. En un discurs pronunciat al Centre Català va dir que el seu propòsit era el de moure i estimular les forces vives del

país a treballar en la digna i noble empresa de salvar la nostra pàtria de la seva total ruïna. (V. “La Renaixensa” del

9 de maig de 1886, pàg. 2.828).

4. Jocs Florals de Barcelona. Discurs del President del Consistori Sr. D. Eusebi Güell Bacigalupi, llegit en la festa

celebrada el 6 de maig de 1900. (Barcelona, Estampa de La Renaixensa, 1900, 20 pp.).

5. Poema dramàtic de 78 pàgines publicat a Barcelona el 1903.

6. “Manantial del Garraf”, Barcelona, Imp. de Henrich, 1899, 30 pp.

7. Tot i els moltíssims autors que s’han interessat per l’obra i la vida de Jaume Ferran i Clua, encara estem

mancats d’una biografia que ens el pugui situar en el seu temps científic i polític.

8. D’aquest llibre se’n van publicar dues edicions. La primera és de l’any 1886: Güell Bacigalupi, Eusèbe: L’Immunité

par les leucomaïnes (París, Libraire Médicale Louis Leclerc. O. Berthier, successeur), 1886, 164 pp. La segona

edició que fou lleugerament ampliada amb el mateix títol i editor, és del 1889. Aquesta edició fou traduïda a l’anglès

a New York el mateix any. I encara poc abans de morir, Güell estava preparant una nova edició. Aquest llibre tingué

un ampli ressò a tot Europa i fou comentat en la premsa de molts països: Lyon Medical, The Morning Post, La

Stampa, Le Petit Journal de la Santé, Revue Médicale, Journal d’Hygiène, Novoye Vrémya, Revue de Médecine, El

Criterio Médico, Revista de Ciencias Médicas, Boletín de Medicina y Farmacia, i moltes altres publicacions i diaris.
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EL MODEL PROGRESSISTA DE LA SANITAT PÚBLICA
EN JOAQUIM HOMS I PARELLADA (1858-1932)

AUSÍN HERVELLA, Josep L.
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: El metge Joaquim Homs i Parellada, que era considerat fins ara dins del
tradicionalisme social i mèdic, se’ns apareix alineat amb el sector progressista del moment.
Critica la realitat de la beneficència barcelonina de finals del XIX, i propugna el model de
gestió pública en contra del de caritat. Destaca també com a crític musical i publicista
mèdic.

Paraules clau: Homs Parellada, beneficència, hospitals.

RESUMEN: El médico Joaquim Homs i Parellada, que era considerado hasta ahora den-
tro del tradicionalismo social y médico, se nos presenta alineado con el sector progresis-
ta del momento. Critica la realidad de la beneficencia barcelonesa de finales del XIX, y
propugna el modelo de gestión pública en contra del de caridad. Destaca también como
crítico musical y publicista médico.

Palabras clave: Homs Parellada, beneficencia, hospitales.

1. JUSTIFICACIÓ
A la segona meitat del segle XIX apareixen a Barcelona algunes veus crítiques sobre la
situació de l’organització de l’assistència i la higiene barcelonina dependents de
l’ajuntament. Aquestes posicions que inicialment són escasses i es centren en
personalitats de caràcter més crític com Antoni Mendoza o Antoni Pujadas, ja no són tan
rares després de la sortida d’Isabel II. Encara que la revolució de 1868 no acaba d’arrelar
i la caiguda de la República fa fracassar el seu intent renovador, després ja res serà
exactament igual en la vida pública. La visió que ens dóna la restauració ja no és la de
l’època isabelina. I pel que fa a l’àmbit sanitari, la polèmica i la crítica són menys estranyes.
Al voltant de Giné i la Independencia Médica, entre la premsa professional, s’ubiquen
molts autors que manifesten el desacord amb el model de gestió que les administracions
estan realitzant en el sector sanitari. Després seguirà Rodríguez Méndez a la Gaceta
Médica Catalana. En la premsa general ja hi ha sovint referències crítiques, especialment
a El Diluvio.
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Els autors que trobem enfrontats a les posicions de l’administració pública estan ubicats
en les àrees polítiques que usualment s’anomenen progressistes, més a prop del
republicanisme, el socialisme i el laïcisme. Això correspon al model habitual, però trobem
una clara excepció en la persona de Joaquim Homs Parellada que ens sorprèn en la
crítica a la gestió de la sanitat i la beneficència municipal barcelonina, quan
ideològicament ha estat ubicat dins del conservadorisme i del catolicisme militant. És
evident que no hauria d’existir cap contradicció, però el fet és que les crítiques des
d’aquest sector són rares, i que els gestors municipals de final de segle són gairebé tots
conservadors. Per tant correspon dedicar unes línies a ressenyar aquesta situació un xic
paradoxal.

2. PETITA BIOGRAFIA

Fem un perfil de la figura de Joaquim Homs i Parellada, per a la qual cosa prenem
manllevades moltes dades de l’insubstituïble Diccionari Biogràfic de Metges Catalans1 .
També he d’agrair molta informació que m’ha facilitat la néta del personatge, Pietat
Homs Fornesa.

Joaquím Homs Parellada neix a Barcelona el 3 de juliol de 18582  i morí també a Barcelona
el 19 de setembre de 19323 . La família vivia al carrer de l’Avellana, 1. La mare procedia de
Vilanova i la Geltrú i el pare de Terrassa. Nét i fill de metges. El pare, Nicolau Homs i
Pasqüets (1826-1901), que des de jove es dedica a l’ensenyament de la medicina, arriba a
ser catedràtic supernumerari al 1878, i numerari de Clínica Mèdica a Barcelona des de
1880 al 1900. Totes les referències el col·loquen en el sector més tradicional de les doctrines
mèdiques, amb concepcions vitalistes, quan estan eclosionant els nous criteris positivistes
de la medicina científica, i és sovint criticat4 . Té la mala sort que l’altre catedràtic de Clínica
Mèdica era Bartomeu Robert i de la comparació en surt perdent. El perfil tradicionalista
tant en els aspectes socials com mèdics del pare, no podien deixar d’influir en el jove
Joaquim. Fa el batxillerat a Barcelona, on també inicia els estudis de medicina el 1874,
encara que els acaba a Saragossa el 1880, on la família hi té parents. S’ha de dir que al
1880 el pare havia guanyat una càtedra de fisiologia a Valladolid, on roman poc temps i
aquests esdeveniments poden ser la causa del canvi de facultat, ja que Joaquim era bon
estudiant i no necessitava marxar per raons de dificultat amb els professors. Quan el
pare aconsegueix el trasllat a Barcelona, Joaquim roman durant un temps a l’Hospital de
la Santa Creu, com a metge auxiliar5 .

És un moment en el qual ja resulta evident que aquest hospital no reuneix cap de les
condicions necessàries ni per a la docència ni per a l’assistència i el claustre de la
facultat ha demanat la construcció d’un hospital clínic. Però de fet és en aquests moments
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l’hospital de Barcelona, ja que el Sagrat Cor encara està en els inicis del desenvolupament
del mestratge de l’escola quirúrgica de Cardenal. I pràcticament no n’hi ha més.

Als anys vuitanta Homs ja apareix vinculat a l’assistència municipal. Encara que els
sistemes de protecció mèdica de l’ajuntament triguen molt a desenvolupar-se,
progressivament es van perfilant tres branques: una més assistencial, d’atenció als
pobres i les petites urgències; una altra higienista, i la tercera de control a les prostitutes.
Homs està sempre vinculat a la primera, fent de tot, encara que en alguns períodes ha
reivindicat la seva especialitat de malalties mentals. Malgrat que durant molt de temps
fou crític amb la gestió municipal, des d’aviat va ser director d’alguns dels dispensaris
que l’ajuntament hi va anar constituint. No només va ser una autoritat local en l’àmbit
assistencial municipal, sinó també va tenir prestigi com a higienista. Així a la tardor de
1891 fou encarregat per la Comissió Provincial de Sanitat per tal d’anar a Cerdanyola per
a controlar l’epidèmia de xarampió i d’escarlatina6 .

És en aquesta vinculació a l’ajuntament, com a metge jove, que participa en l’organització
del sistema assistencial a l’Exposició Universal de Barcelona de 1888. S’hi estableix una
comissió formada per Joan Giné, Joaquim Bonet, Tomàs Codina, Marià Duran, Eduard
Bertran Rubió i Joaquim Homs7 . Es pensa en establir un semihospital. Homs en aquesta
ocasió proposa que s’accepti l’oferiment dels metges de l’ajuntament d’actuar
voluntàriament.  Giné i  Bonet s’hi oposen i volen una estructura més professional. De
fet, Homs rep una medalla d’or en l’exposició per la seva contribució8 .

Des del punt de vista professional mèdic es soci de la Société d’Hygiène de Paris i
destaca en aquesta època la seva vinculació a l’Acadèmia Mèdica Farmacèutica. També
forma part de les societats d’Amics del País i de la Instrucció.

Homs va estar sempre molt relacionat amb l’Acadèmia Mèdico Farmacèutica. Al 1884 ja
era el secretari, quan Antoni Anet Codina era president i Nicolau Homs Pasqüet
vicepresident. Ja hi col·labora en l’Enciclopèdia Mèdico Farmacèutica, l’òrgan de
l’Acadèmia, que durant molts anys fou dirigida per Salvador Badia. Aquesta institució es
podia considerar en aquells anys com l’àmbit associatiu dels professionals més
conservadors, més vinculats al tradicionalisme vitalista. La posició renovadora, positivis-
ta, estava en les files de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques.

El concepte de progressista respecte a la posició d’Homs sobre l’organització de
l’assistència, s’utilitza en el sentit de línia històrica de com han avançat les societats
quan han pogut triar, dels models que conciten més acceptació. En aquest sentit està
clar que un sistema de garanties públiques de l’assistència sanitària és el model de
progrés, després de dos segles de camí.
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Joaquim Homs ha estat un dels que al seu moment tenia clara la direcció correcta del
camí, quan el seu entorn immediat creia el contrari. I hi va aportar la seva opinió combativa
i constant.

En aquest punt com en altres ha sabut diferenciar clarament els nivells. Està clar que era
una persona intel·ligent i poc dirigida a la conformitat dels esquemes prefixats. Estava
un xic més en la rebel·lia que en la conformitat.

Culte, i més interessat en els llibres que en els beneficis econòmics d’una clientela
manipulable. Intel·ligent i observador, i per tant enemic de les posicions de la veritat
absoluta. Capaç de discutir al Ferran de l’època de glòria i de no seguir les posicions dels
Roberts triomfadors, un personatge que segueix les terceres vies, del primer partit refor-
mista, el de Robledo i López, quan el que era fàcil era Cánovas o Sagasta, que s’apropa
a Joan Giné quan aquest ja té poc que oferir.

En realitat la posició crítica, combativa quan tocava i un xic desencantada i irònica després.

3. PUBLICISTA

Joaquim Homs va estar sempre vinculat a la premsa mèdica en els llocs de gestió, bé com
a secretari o director de les publicacions. Així, el trobem a capçaleres com La Enciclope-
dia, El Monitor de la Salud, El Monitor, La Enciclopedia Médico Farmacéutica, El Sentido
Católico de las Ciencias Médicas, La Independencia Médica, La Revista Médico Sanita-
ria. I col·laborant amb moltes altres.

4. EL TRAJECTE DE JOAQUIM HOMS A LA INDEPENDENCIA MÈDICA

La revista La Independencia Médica està vinculada de manera molt estreta al nom de
Joan Giné i Partagàs. És l’instrument que el combatiu catedràtic utilitza per a exposar les
seves doctrines d’ordenació de l’assistència, de la política docent, dels atacs als
administradors de l’hospital de Santa Creu, en definitiva, el millor exponent de la figura
Giné. Als darrers anys de la vida de la revista, i de Giné, l’u de març de 1901, hi apareix
Joaquim Homs com a secretari de redacció. Aquesta sorpresa probablement és deguda
a la mort de Prudenci Sereñana que fins el moment ha estat el cap de redacció. Com és
lògic, Giné continua de director i Sirarol d’administrador. Fa uns anys que a la capçalera
de la revista es fa constar els fundadors: Giné, Robert i Valentí. Així seguiran, fins quan
uns mesos després de morir Giné, el 26 de novembre de 1903, es fa constar també
Cristòfol Sirarol com a fundador. La Independencia Mèdica d’ara no té la potència dels
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moments pletòrics de Giné, ja no és la revista combativa i amb contingut. Els darrers anys
presenta escassos treballs originals, i de baix relleu. Generalment es centra en referències
d’altres publicacions.

També és Homs, en companyia de Sirarol, qui al desembre de 1903 publica un extens
número de la revista d’homenatge a Giné, que havia mort poc abans.

5. CONTRA LA VACUNA ANTICOLÈRICA DE FERRAN

Joaquim Homs en general no va adoptar posicions mèdiques extremes i contra corrent,
però sí que apareix clarament en contra de la vacuna anticolèrica de Jaume Ferran que
estava aplicant a Alzira, per la manca de rigor metodològic9 . Joaquim Homs no està sol
en aquesta opinió, que comparteix la missió científica francesa formada per Brouardel,
Charrin i Albarran, desplaçats a València, i també estava en contra Santiago Ramon i
Cajal, entre molts. De fet, totes les dades recolzen aquesta crítica sobre els escassos
escrúpols científics de Ferran.

Té mèrit Homs en aquesta posició contrària a l’ambient patriòtic que Barcelona vivia
sobre els descobriments de Ferran, que era recolzat entre altres  per Joan Giné, en
aquesta ocasió, equivocadament. Quan anys després apareix la sensacional notícia
dels descobriment per Koch de la tuberculina com a miracle contra la tuberculosi, Homs
torna a demanar prudència, recordant l’experiència anterior10 . També ara tenia raó. Al
1890 torna l’amenaça del còlera i Homs manté la seva posició contrària a Ferran, ara
coincident amb la de Robert11 .

6. LES DOCTRINES MÈDICOSOCIALS CONSERVADORES

Al darrer terç del segle XIX es contempla l’arrelament doctrinal del positivisme. El mètode
experimental, les evidències de la microbiologia, els procediments anatomoclínics, la
progressiva incorporació del diagnòstic instrumental, configuren una nova forma de la
medicina, que arracona els criteris especulatius i deductius del vitalisme, que coincideix
amb l’enfocament tradicional, tant del coneixement com de la posició social, política i
religiosa. L’immobilisme conservador que en biologia ho explica tot a partir de la força
vital, unitària, es coneix amb el termes benèvols de medicina hipocràtica o vitalista.

Si analitzem el que passa a la Barcelona del darrer terç del segle XIX, es poden identifi-
car amb certa facilitat els signes d’identitat comuns als metges seguidors de doctrines
biològiques conservadores. Aquests signes són els següents:
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a. Normalment estan afiliats a l’Acadèmia Mèdico Farmacèutica, i la
Germandat dels Sants Cosme i Damià.

b. Publiquen en determinades revistes: La Enciclopedia, La Enciclopedia
Médico Farmacéutica, El Sentido Católico de las Ciencias Médicas, El Cri-
terio Científico Médico.

c. Sovint tenien vinculació activa amb organitzacions catòliques.

d. Eren partidaris de la col·legiació mèdica obligatòria.

Els tres primers criteris els trobem en personatges com: Estanislau Andreu Serra, Joaquim
Bonet Amigó, Valentí Carulla Margenat, Lluís Cirera Salse, Ramon Elias de Molins, Joaquim
Homs Parellada, Lluís Suñé Molist. El fet que la polèmica de la col·legiació apareix a final
del segle, deixa fora a altres metges molt característics d’aquesta posició conservadora:
Salvador Badia Andreu, Narcís Carbó d’Aloy, Joaquim Cil Bores, Josep Letamendi
Manjarrés, Emili Pi i Molist.

Com sovint les coses no són simples, també hi havia progressistes partidaris de la
col·legiació, com és el cas de Jaume Queraltó i Carles Ronquillo.

7. LA BENEFICÈNCIA PÚBLICA

Aconseguir la universalització de l’assistència sanitària sota la garantia pública, com
una forma del que ara s’anomena estat del benestar, ha resultat llarg i hi hagut de
superat moltes dificultats. Els il·lustrats del XVIII, consideren la responsabilitat assistencial
de la beneficència com a pròpia de l’Estat, a qui correspon la reglamentació,
l’estructuració del cabals necessaris i la gestió, a través de les diferents administracions.
La consecució d’aquesta fase és la que desencadena les majors resistències, per una
part de l’Església tradicional que fins aleshores havia estat l’administradora de la caritat
cristiana i per altra, la dels poders econòmics que saben que inevitablement hauran de
pagar majors impostos.  Resistència fins i tot a les lleis vigents, que es podien considerar
prou progressistes. Comencen ja amb Carles III, després amb l’administració napoleònica,
clarament amb la Constitució de 1812, i segueix amb la llei de beneficència de 1821, la
de 1849, i la de sanitat de 1855. Aquesta reglamentació és comparable a la francesa.

La llei de beneficència de 1849 preveu hospitals, que segons la tipologia seran
responsabilitat, o de l’Estat, o de les diputacions o dels ajuntaments. La llei de sanitat
de 1855 estructura un sistema d’assistència sanitària pública a domicili destinada als
pobres, responsabilitat del ajuntaments. Són les dues grans normes vigents fins endinsat
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el segle XX, però les diferents administracions competents  a la ciutat de Barcelona
pràcticament no les apliquen. L’Estat no fa l’hospital mental que inicialment era de la
seva responsabilitat, i quan després passa la competència a la diputació, aquesta tampoc
no construeix cap manicomi i només paga amb ranciesa els centres aliens.

No es fa l’hospital provincial. I tampoc l’Ajuntament construeix cap estructura estable per
atendre epidèmies o altres situacions de malalties infeccioses, malgrat la multitud de sol·licituds
i de projectes. No es fan mai durant el segle XIX els hospitals que puguin atendre les freqüents
epidèmies. Les cases de socors han de ser implantades al 1872 per una associació benèfica
privada, i fins els anys noranta l’Ajuntament no desenvolupa l’assistència domiciliària i els
seus primers dispensaris. Fins i tot al final del segle el massa elogiat alcalde Bartomeu Robert
desvincula de nou la responsabilitat municipal de l’escassament desenvolupada beneficència
municipal per a encarregar-la a una entitat aliena de gestió, que amb el nom de La Caridad,
actua sota la inspiració d’una altra religiosa, La Caridad Cristiana.  Robert també serà qui
impulsarà la maniobra per la qual el legat de Pau Gil per a dotar Barcelona d’un hospital
municipal, serà desviat a la beneficència privada.

En aquest panorama del XIX només podem elogiar la magnífica instal·lació de la
maternitat de les Corts, feta per la diputació, encara que amb retard, que quan es fa és
modèlica en la seva estructura física. També el Laboratori Microbiològic Municipal és
una idea lloable, però amb un desenvolupament conflictiu durant molts anys per la
personalitat confusa de Ferran.

La burgesia de Barcelona, que industrialitza el territori, fa l’esforç de construir l’Eixample
i l’aparador de l’exposició de 1888, utilitza arguments de la preeminència de la caritat
cristiana sobre la beneficència en base a impostos, per a retardar l’aplicació de les
doctrines i les lleis de la responsabilitat pública. La major part dels prohoms de la
Renaixença estan a favor de la beneficència privada, del model de caritat: Mañé Flaquer,
Robert, Almirall, Prat de la Riba.

Però quan això passava hi havia a les ciutat veus que protestaven, en general vinculades
a les professions sanitàries, com les de Carles Ronquillo, González Sugrañes, Codina
Langlin, García Faria, Giné Partagàs, o fins i tot entre els catòlics, Homs Parellada.
Publicacions com La Independencia Médica, La Gaceta Médica Catalana o La Gaceta
Sanitaria de Barcelona, són instruments per a combatre a favor de les noves idees,
sovint traslladant a l’opinió barcelonina les experiències de l’estranger12 .

En aquest període de finals del segle XIX no manquen regidors a l’Ajuntament que siguin
metges, i que sovint actuen en funcions tècnico-polítiques, proposant mesures sanitàries
i de beneficència. Hem de dir, però, que sovint s’emmarcaven en la ideologia conserva-
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dora. Hem trobat els següents: Elias i Carbonell, Josep; Gassol i Folch, Francesc; Lloret
Pérez, Tomas; Mascaró i Capella, Josep; Massó i Pastor, Frederic; Montero i Martí, Josep;
Nebot i Cantí, Francesc de P.; Palau i Colomer, Eugeni; Robert i Yarzábal, Bartomeu;
Toda Álvarez, Antoni.

A banda, existia la reglamentària Junta Municipal de Sanitat, en la qual trobem en ocasions
el mateix Joaquim Homs13 .  Alguna relació personal havia de tenir amb Joan Coll i Pujol,
l’alcalde conservador, del qual en general en parla bé, encara que aquest personatge no
fos sempre a favor de les línies de responsabilitat municipal. Sí que impulsa la
beneficència domiciliària però és molt contrari a la hospitalària.

8. LA CRÍTICA A LA ORGANITZACIÓ SANITÀRIA MUNICIPAL

És al diari «La Dinastia» on Joaquim Homs efectua la descripció més crítica de la situació
de la beneficència barcelonina. S’encarrega d’una secció setmanal titulada Revista de
Higiene, on comença a col·laborar el 10 de febrer de 189014 . En aquests moments la
major part de les responsabilitats de la beneficència són municipals, com també ho són
les d’higiene ambiental, per tant és contra l’Ajuntament de Barcelona que dirigeix les
crítiques, encara que mai nomena personalment els responsables. Només els esmenta
quan ha de fer algun elogi.

Podem destriar alguns exemples de les paraules d’Homs en aquests aspectes crítics:
Dolor causa confesarlo, la Beneficencia municipal de Barcelona está poco menos que
abandonada. Fuerza es confesar que generalmente nuestros municipios se han preocu-
pado poco de todo cuanto atañe al auxilio de los enfermos pobres. Y es porque conside-
rando como cosa de ningún interés la organización y sostén de la beneficencia, han
juzgado como un despilfarro la mísera cantidad que han venido consignando  en los
presupuestos al objeto indicado.15

Continua amb la precisió de les xifres. Al 1886, Barcelona va consignar per a sanitat i
beneficència el 0,85% del seu pressupost, quan, per exemple, la ciutat de París arribava
al 28%. Així resultava que eren entitats de beneficència privada les que assumien moltes
de les funcions pròpies, sense haver establert la beneficència domiciliària, quan moltes
altres ciutats sí que ho havien fet, i moltes altres mantenien hospitals municipals i
provincials.

El lamentable abandono de la beneficencia municipal de Barcelona hace
que los enfermos pobres no sólo dejen de ser asistidos en sus domicilios,
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sino que carezcan del recurso de ingresar en el Hospital de Santa Cruz por
falta de camas, en muchas ocasiones.
...
Estamos sin beneficencia domiciliaria y sin hospital, y ésto en la segunda
capital de España.16

Es tal la freqüència i l’acritud d’Homs quan critica la situació de la beneficència
barcelonina que sembla que ha acceptat escriure aquesta secció només amb la intenció
de fer campanya. Tot això des d’una posició personal i del diari que fins ara s’han
qualificat sistemàticament de conservadores i que s’aplica envers ajuntaments
conservadors.

Pocs dies després, un cop que ha relatat els dispositius assistencials de París, torna a la
crítica sardònica:

En Barcelona no podemos quejarnos puesto que tenemos un hospital
capaz para 700 camas, que no es propiedad del Municipio, y cuatro casas
de socorro, sostenidas por una asociación benéfica. De modo, que el
Ayuntamiento no tiene necesidad de invertir mas que una mezquina canti-
dad para sufragar los gastos de unas tenencias de alcaldía, convertidas
en una especie de casas de socorro. Tal es el estado de la beneficencia
municipal en una ciudad de la importancia de Barcelona, cuyo último cen-
so arroja una población de 300.000 almas. Así, con semejante beneficen-
cia, sucede que la mayor parte del invierno los infelices enfermos no pue-
den ser admitidos en el Hospital de Santa Cruz por falta de camas, y los
que tienen la suerte de poder ingresar reciben los frutos del hacinamiento
de enfermos, infeccionándose el organismo con los microbios de las en-
fermedades contagiosas existentes en las salas.17

No està sol l’Ajuntament en la crítica, que arriba al conjunt de les administracions:

En España la beneficencia es un mito y la higiene de las urbes está com-
pletamente desamparada. Examínense los presupuestos de la Nación y la
de todas sus municipalidades y se verá que el capitulo de beneficencia y
sanidad es el más pequeño e insuficiente a todas luces.18

Les cites en aquest sentit podrien ser interminables. A banda de referir-se a la curtedat
dels pressupostos com a demostració de la manca d’interès en la beneficència i la
sanitat municipals, Homs es refereix sovint a aspectes més concrets d’aquestes deficiències.
Així, la manca de desenvolupament de l’assistència domiciliària, de preparació de la ciutat
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contra l’epidèmia de còlera, manca de clavegueram adequat, d’hospitals en general i
especialment els d’infecciosos, tuberculosos, lesionats del treball...

En coherència plena, apareix en totes les cites elogiant extraordinàriament al gran enginyer
sanitarista Garcia Fària, qui defensa posicions similars.

9. LES CRÍTIQUES A LES CONDICIONS HIGIÈNIQUES DE L’HOSPITAL DE SANTA CREU

És evident que Homs utilitza la seva secció per a fer crítica militant. Joaquim Homs en
general és prudent en les seves exposicions. Per això sorprèn quan exposa les condicions
de l’hospital de Santa Creu amb adjectius llatzerants, i és per això que els hem de
prestar més atenció, sobre tot en recordar que l’hospital estava especialment vinculat a
l’església. I quan se sabia que la higiene era l’única arma eficaç, per la inexistència de
medicaments curatius. Recordem algunes de les cites:

...un hospital de tan malas condiciones higiénicas como el de Santa Cruz.19

...pésimas condiciones que reúne, las cuales son, en un todo, contrarias a
la curación de determinadas dolencias.20

...dada la insuficiencia del hospital de Santa Cruz y las pésimas condicio-
nes higiénicas que reúne...21

...el Hospital de Santa Cruz es insuficiente para atender a las necesida-
des de Barcelona y al propio tiempo que no reúne las condiciones higiéni-
cas para albergar a los que padecen enfermedades infecciosas.22

Barcelona tiene un solo (hospital) con todas las deficiencias imaginables.23

La força aclaparadora de les cites elimina el dubte de si s’han triat només les excepcions
crítiques.

10. JOAQUIM HOMS, CRíTIC MUSICAL

Als final dels anys vuitanta el trobem sovint signant a La Dinastia les crítiques dels concerts
musicals i les òperes que es representen a Barcelona. És un crític que demostra que sap de
música, i que està al corrent de les estrenes estrangeres. És l’època de Wagner i la Barcelona
del moment se’n mostra partidària. També hi apareixen Mascagni, Donizetti, Verdi...
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El trobem al Liceu, al Teatre de Catalunya, o a les representacions de la Societat Catala-
na de Concerts. Aquí signa amb el seu nom, a vegades amb les inicials, JHP, per la qual
cosa entenem que el pseudònim que utilitza inicialment en les cròniques de sanitat i
d’higiene, pot ser que sigui per a diferenciar ambdues facetes.

11. LA POLíTICA DE PARTIT

La Restauració es fa, com és ben sabut, d’acord entre els conservadors de Cánovas i els
liberals de Sagasta, amb una primera etapa de marginalitat total dels republicans, i
només reapareixen quan Castelar s’apropa a l’acceptació monàrquica.  Com una escissió
dels canovistes apareix al 1886 el partit liberal reformista, en el qual s’integren les forces
de Romero Robledo i de López Domínguez, en un intent de tercera via, d’aquests
personatges que havien estat propicis a la fórmula renovadora de 1868.

En aquest partit liberal reformista s’afilia el jove Joaquim Homs. Inicialment escriu a «El
Monitor», dins de la seva primerenca vocació publicista, i forma part de l’escissió que es
produeix al gener de 188724 , per a formar part del grup que encapçala el fabricant Antoni
Sedó i Pàmies, enfrontat temporalment al canovista Manual Planas i Casals. L’anar i
tornar de la política sembla que no era totalment del gust de Joaquim Homs i aviat
desapareix de les relacions de noms vinculats a les activitats del partit.

12. LA FAMíLIA HOMS OLLER

Joaquim és un home gran quan es casa, d’acord amb els criteris de l’època, ja que
gairebé té quaranta anys. La dona és Carme Oller i Codonyet. El casament se celebra el
22 de juny de 1898 a l’església del PP Missioners del Sagrat Cor. Pel nuvi són padrins el
metge Francesc Carbó i Palou i l’arquitecte Josep Font i Gumà. Per la núvia: el president
del Col·legi de Metges, Macari Golferichs, i el propietari Antonio Espona. Les cròniques
periodístiques ens informen que la Capella de Música cantà una salve i es va executar
una marxa. I els nuvis van sortir de viatge pel nord d’Espanya25 .

El mes anterior a la boda Joaquim Homs havia instal·lat el domicili i la consulta al carrer
Balmes 50, 2,2. Abans estava al carrer Aribau, 29. (Al 1908 vivien al carrer Pelai, 9, i
posteriorment al carrer Llúria, 108.)

El matrimoni té dos fills mascles. El petit, Francesc, serà metge odontòleg (1-2-1910 a
12-3-2000).
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El gran, serà el destacat músic Joaquim Homs Oller (21-8-1906 a 9-9-2003). La filla d’aquest,
Pietat Homs Fornesa, ha publicat recentment un llibre sobre la seva figura, del qual prenem
les dades per aquesta petita referència26 . La vocació musical fou impulsada pel pare:

De pequeño mi padre me llevaba a los conciertos matinales de la enton-
ces Orquesta Sinfónica de Barcelona, que dirigía Lamote de Grignon. Te-
nía ocho años cuando me compró un violonchelo; empecé a estudiarlo y a
los 15, al acabar el bachillerato, obtuve también el título de profesor de
violonchelo.

Posteriorment estudia piano i composició, i abans de la guerra amplia els estudis musicals
amb el compositor Robert Gerhard. Va escriure unes cent seixanta-cinc obres, entre
instrumentals i vocals, moltes de les quals s’han estrenat en festivals internacionals.
Premi Nacional de Música, l’any 1967 va obtenir el Premi Ciutat de Barcelona, i el 1981
la Medalla d’Or al mèrit artístic. També ha destacat en el vessant d’organitzador
d’estructures musicals: Durant la dècada dels cinquanta va programar i comentar la
major part de les audicions musicals del Club 49 a Barcelona; va intervenir en la creació
de Música Oberta, impulsor del Conjunt Català de Música Contemporània i de l’Associació
Catalana de Compositors, de la qual en fou el primer president.  Es va casar amb la
pintora Pietat Fornesa.
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ANÀLISI DE LA INFLUÈNCIA DE LA GRIP “ESPANYOLA”
A LA CIUTAT DE BARCELONA (1918-1919)

PINILLA PÉREZ, Beatriz
Universitat de Barcelona

“La ciudad estaba llena de dormidos despiertos”. Albert Camus, La Peste

RESUM: En general, les onades de grip són de caràcter benigne. Perquè doncs, la de
1918 afectà 500 milions de persones dels quals 20 milions van morir? Alguns la
consideraven conseqüència dels gasos emesos per les armes, altres creien que, els
alemanys, a través de l’aspirina Bayer estaven enverinant la població. Avui, alguns autors
consideren que la grip de 1918 no va ser en sí mortal, si no que ho foren les complicacions,
sobretot les pulmonars, que van produir-se en alguns individus. L’objectiu d’aquest
article es revisar l’estat de la qüestió del fenomen i ampliar les dades disponibles per
l’anàlisi de la influència a la ciutat de Barcelona mitjançant l’ús de la premsa escrita com
a font documental.

Paraules clau: Grip, Epidèmia, Barcelona, Premsa, 1918.

RESUMEN: En general, las oleadas de gripe son de carácter benigno. ¿Porqué entonces,
la de 1918 afectó a  500 millones de personas, de las cuales 20 millones murieron?
Algunos la consideraban consecuencia de los gases emitidos por las armas, otros creían
que los alemanes, a través de la aspirina Bayer estaban envenenando a la población.
Hoy, algunos autores consideran que no fue en sí la gripe la que era mortal sino que lo
fueron las complicaciones, sobretodo las pulmonares, que se produjeron en algunos
individuos. El objetivo de este artículo es revisar el estado de la cuestión del fenómeno
y ampliar los datos disponibles para la ciudad de Barcelona mediante el uso de la prensa
escrita.

Palabras clave: Gripe, Epidemia, Barcelona, Prensa, 1918.

*

INTRODUCCIÓ
L’any 1918, el món sencer es va veure sotmès a una virulenta pandèmia de grip, la mal
anomenada “Grip espanyola”, “Dama espanyola” o “El malson” 1 , que va causar més de
vint milions de morts2 . S’ha estimat que, a Espanya, van morir 250.0003   persones més
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que la mitjana anual dels anys precedents i fins i tot s’ha parlat de xifres superiors.
Aquesta quantitat només pot comparar-se a la caiguda demogràfica que va produir, 18
anys després, la Guerra Civil (1936-1939).

La pandèmia de grip va començar dos mesos abans de la fi de la Gran Guerra (11 de
novembre de 1918) i va ser tan letal, que es considera que cap altre fet, ni epidèmia, ni
gana, etc. havia matat a tanta gent en un període de temps tan curt4 . A la primavera
d’aquell any va haver-hi una primera onada de caràcter benigne i al primer trimestre de
1919, una tercera5 .

A més de la morbilitat i mortalitat que presentà aquesta grip de 1918, una de les
característiques més rellevants va ser, la distribució anòmala dels sectors socials a qui
afectà. Normalment, aquesta infecció vírica ataca de manera preferent els grups més
dèbils: ancians, lactants i malalts. En aquesta ocasió, però, els més castigats van ser els
joves adults. MacFarlane Burnet, premi Nobel de Medicina l’any 1960, donà l’explicació
d’aquest fet, basant-se en que els nens són més resistents a les infeccions de les quals
no han tingut experiència prèvia, que no pas els adults en les mateixes condicions6 .

Aquesta grip hauria estat “l’última de les pestilències de tipus clàssic”7  i la SIDA seria
“la primera de les pestilències postmodernes”. Després de gairebé un centenari de la
seva irrupció en la vida pública i privada de la societat de principis de segle, continuen
sense resposta alguns interrogants8 . Amb aquest treball es pretén fer una aproximació
cap a quin va ser el seu abast real a la ciutat de Barcelona, a on, a l’octubre de 1918, més
de 6.000 persones moriren.

CONTEXT HISTÒRIC EN QUE ES DESENVOLUPÀ LA GRIP DE 1918-1919

La neutralitat declarada pel govern d’Espanya i el seu monarca Alfonso XIII a la Guerra
Mundial, no va deixar el país aïllat dels problemes derivats de la contesa, sinó que al
contrari, potser va aguditzar, els conflictes interns.

La no-intervenció va afavorir en un primer moment a la indústria, sobretot a la catalana,
que era la més desenvolupada de l’estat. La conversió de la majoria de les indústries
europees en fàbriques militars, va permetre exportar gran part d’elements bàsics i de
primera necessitat. Aquest mateix fet, va agreujar molt aviat l’estat del benestar intern
de la població espanyola, ja que l’augment de la demanda va provocar un considerable
augment dels preus, mentre que els sous es mantenien congelats i les condicions laborals
afavorien als patrons. Va ser aquesta població, afeblida i malament nodrida, el brou de
cultiu perfecte per a l’expansió de la grip.
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El bienni de la grip aparegué emmarcat per molts més problemes com és la crisi del sistema
canovista, creat en la Restauració de 1875 sobre la base del model anglès bipartidista i
turnista; les pressions ideològiques de La Internacional, la Revolució Russa, la crisi de les
monarquies tradicionals i la divisió social entre aliadòfils i germanòfils que reflectien dues
maneres de veure el món; la crisis de 1917 amb la guerra d’Àfrica, el problema militar
arrossegat des de finals del segle XIX, amb la pèrdua de les colònies d’ultramar com
fantasma en els cercles militars i burgesos; les qüestions regionalistes en auge, especialment
els contextos basc i català, que havien creat sengles partits nacionalistes; l’auge de
l’anticlericalisme i les qüestions socials pendents com el retard industrial, les marcades
diferències regionals, la qüestió agrària, el caciquisme i les condicions obreres i laborals,
fortament qüestionades des de 1909 amb la Setmana Tràgica i el fenomen del pistolerisme
i el locaut, en les grans capitals industrials (sobretot a Barcelona).

A Espanya, aquesta infecció era coneguda des del setembre de 1580, quan a la ciutat de
Barcelona la malaltia del “catarro” va afectar a 20.000 persones9 . L’última gran epidèmia
que havia patit la població havia estat a finals del segle anterior, el 1889-189010  i encara
eren paleses les seqüeles. A més a més, des de 1915 fins a 1917, hi ha un augment
progressiu del nombre de morts per causes gripals (dades de l’Institut Nacional
d’Estadística de Madrid: Moviments Naturals de Població (1915-1920)11 . En el cas de
Barcelona, l’higienista Rodríguez Méndez destacava l’any 1917 l’“existencia d’una infecció
pirética de naturalesa obscura” que M.I. Porras relaciona amb la grip12 . A l’Hospital Clínic
de Barcelona va haver-hi un 39% de morts per grip (164 diagnosticats i 64 morts) l’any 1918.
L’any següent, el percentatge baixà al 15,3% (156 ingressos  i en moriren 24)13 .

A més de les profilaxis tradicionals, basades en evitar el contagi de la malaltia: aïllament
dels malalts, prohibir aglomeracions públiques, control dels accessos a les ciutats14 , es
plantejà el problema sanitari de rerefons15 . La resposta de les autoritats no arribà fins el
1922, amb el Congrés Nacional de la Reorganització Sanitaria16 .

Els estudis sobre l’epidèmia gripal de 1918-19 poden dividir-se en dos grans àrees.
D’una banda, trobem la literatura científica centrada en l’epidemiologia, condicionada
pels coneixements sobre la malaltia. El primer “boom” literari vingué amb l’aïllament del
primer virus de la grip l’any 1933 pels Drs. Smith, Andrews i Laidlaw. D’altra banda
trobem els estudis històrics, que han proliferat coincidint amb els nous brots (1946,
1957, 1968, 1977...). A nivell espanyol, tot i que, des dels anys 70 s’han produït alguns
treballs molt interessants, hi ha una manca general d’informació. Pel que fa a la ciutat
de Barcelona, tan sols podem citar un article publicat per Xavier Granero i Xiberta a les
Actes del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana l’any 198117.
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MATERIAL I MÈTODES

Aquest estudi pretén apropar-se a la influència real que va causar la grip de 1918-1919,
a la població de Barcelona, com van alterar-se els costums i la incidència que provocà,
ampliant l’estudi de Xavier Granero i Xiberta.

L’aproximació proposada es basa en la utilització intensiva dels diaris de l’època per tal
d’interpretar la influència en la població més enllà de la seva incidència i/o prevalença.
Com escriu Torres Ramírez18 , “el término “fuente” tomado en sentido amplio puede
nombrarse cualquier material o producto, ya original o elaborado, que tenga potenciali-
dad para aportar noticias o informaciones o que pueda usarse como testimonio para
acceder al conocimiento”. La premsa compleix la funció de registrar els fets cada dia, és
testimoni viu de la crònica quotidiana i, amb el transcórrer del temps, es converteix en
font documental  ja què el coneixement està fixat materialment sobre un suport i pot ser
utilitzat per la consulta o estudi19 .

En aquest treball presentem el buidatge intensiu de sis diaris catalans: La Vanguardia, El
Correo Catalán, La Veu de Catalunya, La Publicidad, El Día Gràfico i el Diario de Barcelona
examinant 14 mesos de cadascun: des d’abril de 1918, fins el juny de 1919, ambdós inclosos.
El marc geogràfic al que ens referim inclou només la ciutat de Barcelona, tot i que de
vegades, s’ampliarà per tal de fer comparacions amb altres zones o províncies, o per la
pròpia lògica de la informació que apareix als diaris.

LES TRES ONADES DE GRIP A BARCELONA

“La gripe hace terribles estragos (...) Desde la calle se oían los llantos en
la casa y en la escalera del piso. Espectáculo impresionante que contras-
ta con el aire vestido de las gentes (...) Estas manifestaciones de dolor lo
transforman todo y hasta el paisaje parece diferente”

Josep Pla El cuaderno gris

• Primer brot “fuerte epidemia reinante en Madrid, de origen desconocido
y afortunadamente benigna, que se asemeja a la gripe con fuertes vómi-
tos, alta fiebre y diarrea (...)”20  i 21 .

Els primers casos corresponen al març de 1918, en els campaments militars nord-americans,
Xina i Japó. L’abril es va estendre per Europa, degut a l’arribada als ports francesos de
Brest i Bordeus, de tropes americanes. Un mes després, es donaren casos a Espanya,
Portugal, Grècia, Gran Bretanya, Itàlia, Albània, Escòcia, Nord d’Àfrica i l’Índia22 .
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A Espanya, s’inicià a Madrid en la segona quinzena de maig. El dia 22, la pandèmia ocupava
el titular del diari ABC23 . Des de la capital, es va estendre a la resta de la península
mitjançant les principals vies de comunicació i de comerç. A la fi del mes de maig ja havia
casos registrats a altres províncies i al juny ja podem parlar d’epidèmia nacional (excepte a
Catalunya, Galícia i els arxipèlags on, si va haver afecció, fou en menor mesura). La Van-
guardia ja parla d’”epidemia catarral” el dia 23 de maig i informà que al teatre Apolo,  hi ha
més de 20 músics de baixa i que al diari La Acción només treballava un terç del personal24 .

Les característiques principals d’aquest brot foren, la rapidesa de la seva difusió i la
seva benignitat25  sobretot en comparació del segon, ja que “Si bien hay algunas defun-
ciones, la proporción de mortalidad puede considerarse insignificante en relación al
número de atacados”26 .

El mes de juny el to fou més dramàtic: “debemos dejarnos de poner motes ridículos y
preocuparnos de la amenaza, pues la epidemia toma caracteres de gravedad que preci-
sa ataje”27 . Aquesta notícia deixa entreveure la mofa que es feia de la malaltia en alguns
sectors28 . El dia 17, s’anunciava que el “Banco de España ha concedido a sus emplea-
dos media paga extraordinaria para atender a los gastos de la enfermedad reinante”29

Poc després comencen les notícies que informen sobre el decreixement de les infeccions.
Al juliol encara hi ha alguna referència aïllada de la malaltia però amb caràcter excepcio-
nal30 .

A Barcelona, com ja hem dit abans, aquesta primera onada no va tenir gairebé incidència.
Al còmput total d’afecció per mesos, la capital catalana no arribà a un mes31 . Tan sols va
haver-hi algun cas aïllat, relacionat amb estades a la capital espanyola32 . Tot i això hi ha
anuncis publicats que fan referència a les afeccions respiratòries, des de medicaments
que es comercialitzen i guanyen espai entre les pàgines publicitàries, fins a metges
especialitzats que ofereixen els seus serveis33 . També cal destacar que l’epidèmia si
que va afectar a les tropes aquarterades al castell de Montjuïc34 .

La majoria de les notícies que apareixen en els diaris que hem analitzat fan referència a
Madrid35  però no ocupen un lloc prominent. Des del dia 22 de maig hi ha notícies de
manera gairebé constant. Continuen el juny, tot i que, a finals d’aquest mes comencen
a decréixer. El juliol encara trobem algun article recalcant que “la pasa ya pasó”. El 12,
Alfredo Opisso escriu sota el títol “La mortalidad en Barcelona” efímeres referències a la
pandèmia del maig-juny i va centrar-se en les malalties que més afectaven la capital
catalana: les malalties cardíaques.

• Segon brot “en pocos días se ha registrado un centenar de defuncio-
nes”36 .
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Els primers casos apareixen a finals d’agost de 1918, gairebé de forma simultània en
tres punts: Brest –França-, Boston –EUA- i Freetown –capital del protectorat anglès i
principal port d’Àfrica Occidental-. La característica bàsica aquest cop fou la tendència
a les complicacions, generalment de caire pulmonar.

Des de Boston i Brest, l’epidèmia es va estendre per Estats Units, Canadà i Europa (a finals
de setembre tots els països tornaven a sofrir la infecció, excepte Suïssa, Dinamarca, Holan-
da i Irlanda) i, des de Freetown, es va difondre pels estats africans i asiàtics.

A Espanya, es relaciona amb el moviment de reclutes, ja que es van donar abans casos
entre la població militar37  que entre la civil. També està associada amb el tràfic de viatgers
–treballadors espanyols i portuguesos, soldats portuguesos o estiuejants francesos-38 .
S’han proposat dues vies d’entrada al país: d’una banda, l’eix Irun-Medina del Campo39  i
d’altra Port-Bou-Almería. En ambdós casos, la línia que segueix és Nord-Sud, validant la
teoria de l’origen francès. Les zones més afectades de la península van ser, el nord d’Espanya
i el Llevant. Va començar al setembre, va tenir el seu zènit a l’octubre i finalitzà el gener de
1919. La confirmació oficial de l’epidèmia arribà el 13 de setembre, un dia després que el
subsecretari de governació afirmés que la grip tendia a desaparèixer40 .

A Barcelona va durar 5 mesos, des de setembre de 1918 fins gener de 191941 . Segons
publicà El Correo Catalán, els barris més afectats foren els de Sants, Hostafrancs, Dressanes,
Gràcia i l’Eixample Dret42 . El barri de Barcelona a on menys mortalitat hi va haver va ser el
de Sant Martí, amb només 12 enterraments i el que més, Sant Andreu, amb 27543 .

- Setembre: La primera notícia que es publicà en aquesta segona onada és l’anunci de
la circular del Ministeri de Governació en el que es prohibeix l’entrada de qualsevol
estranger sense ésser sotmès a una desinfecció44 . El 14 de setembre, La Vanguardia
informava de l’expansió que s’estava sofrint a la península: “Se ha recrudecido la grippe
española, hasta el punto de presentarse distintos focos en muchas provincias con ca-
rácter expansivo gran número de atacados y con mortalidad propia de la gripe, causada
singularmente por complicaciones bronquiopulmonares. Se recomienda (...) evitar la
aglomeración de gentes en sitios cerrados que faciliten el contagio y las medidas de
desinfección y profilaxis general”45 . Com veiem, no hi ha cap refèrencia concreta a la
ciutat de Barcelona i fins i tot, uns dies després, en un article al mateix diari, deien que
“la  epidemia de grippe reviste escasa importancia en esta provincia y nula en la capi-
tal”46 . El dia 18, al Diario de Barcelona trobem el primer article pessimista sobre la
situació, utilitzant frases i paraules com “pánico”, “desagradable”, “momentos críticos
para el mantenimiento de la salud”, “grave”, “alarmante”, etc.47 El dia següent, a l’edició
de tarda, el titular va ser prou aclaridor: “La epidemia en los cuarteles”. El fet que les
primeres referències siguin sobre l’epidèmia a les casernes, coincideix amb l’origen
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suposat d’aquest brot. El dia 20, hagué una reunió entre l’alcalde de Barcelona i el
Governador Civil “a fin de ponerse de acuerdo respecto a las medidas higiénicas preven-
tivas (...) en nuestra ciudad”48 .

En El Correo Catalán, aquell mateix dia es qualificà l’estat sanitari de Barcelona
d’”excelente”49 . Un dia després, a l’edició de matí, s’informà que el Diario de Tortosa parla
d’un increment de “la enfermedad de moda” a Girona i Figueres, a on “parece ser más
numeroso que en el resto de la provincia”50  i a l’edició de tarda s’anuncia el tancament de
la frontera per Irún i Portbou51 . El dia 29 es tancarà també la frontera amb Portugal52 . Pocs
dies després, començaren els serveis mèdics i de neteja a les estacions i a la frontera,
permetent novament el tràfic humà amb altres països53 . Tot i això, el 9 d’octubre va prohi-
bir-se per Reial Ordre la “facultad de emigrar” des del port de Barcelona54 .

El dia 25, es comenta que: “Por lo que a nosotros nos toca, parece que quizás por haber
aparecido en Barcelona el invierno pasado (...) la gripe nos respeta por ahora, mientras
hace de las suyas en otras provincias”55 . Un dia després, tot i això,  es decretà la suspensió
de la Fiesta de la Raza i s’aplaçà la inauguració del curs escolar en molts pobles i províncies56.
Aquestes declaracions contradictòries no fan més que continuar en els dies següents. Fins
el dia 27 de setembre, coincidint amb una baixada brusca de la temperatura i un augment
de la humitat, no apareix cap notícia oficial sobre la grip. Granero57  creu, degut a algunes
actuacions sanitàries –desinfecció d’espais públics, etc., que la grip ja estava present
abans i que un factor del retard en l’acceptació oficial van ser les vacances d’estiu de
l’Ajuntament, que no acabaven fins l’1 d’octubre. Creiem que la tesis de Granero es
encertada ja que La Publicidad informava el 4 d’octubre que, entre els dies 5 i 25 de
setembre s’havien enregistrat 46 defuncions per grip i s’havien declarat 307 infeccions58 .

· Octubre: “Como en tantas otras cosas, también aquí la falta de previsión y de orden
nos lleva a estos momentos desesperantes”59 .

Aquest mes començà amb la petició del subsecretari de governació als periodistes per
que evitessin “toda campaña alarmista”60 . Sembla però, que la demanda de les autoritats
no va ser acatada per tots els medis de comunicació. El Correo Catalán, en to clarament
bel·ligerant, publicava a la seva portada un llarg article titulat “¡Que no haya alarmas!”.
Atacava frontalment l’administració “...callar pues, cuando se pueda confiar en la auto-
ridad y Juntas y conventículos sanitarios (...) Ahora no”. Afirmà també que feia més d’un
mes que la grippe estava present a Espanya mentre que, les versions oficials a Barcelo-
na deien que la salut a la capital era satisfactòria. Criticà a més, que no hi hagués més
controls als immigrants i que “...las cloacas de la ciudad apestaban. Gallineros y focos
de infección en el centro de la urbe, hedían. Removíanse tierras y el subsuelo en la
misma plaza de Cataluña...” i acabava dient: “Y autoridades así, ¿pueden pedirnos el
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silencio sobre tamañas dejadeces con el pretexto de... no alarmar a la población?” 61 .
Aquest va ser el diari més combatiu amb l’actuació de les autoritats.

Les primeres notícies que informen de “casos alarmantes”, apareixen relacionats amb
el Marroc el dia 2 d’octubre de 191862 . Podem considerar que l’actuació efectiva de
l’Ajuntament de Barcelona començà el dia 3, en ser aprovada la petició del Sr. Batalla
per tal de que “se acuerde un crédito para habilitar el Hospital de Infecciosos”63 . Tot i els
ajuts econòmics de l’Ajuntament64  i les mesures que va decretar per millorar la salut
pública i impedir l’augment de la incidència, a finals de mes, encara no havia solucionat
el problema de les aigües i “actualmente tienen que utilizarse algunas que no reunen las
condiciones necesarias”65 .

El dia 23, el Diario de Barcelona publica una relació de subscriptors (alguns anònims)
que van fer donacions econòmiques a diversos hospitals66 . El dia 28, el propi ajuntament
anunciava la donació de 100.000 ptes. per la subvenció d’hospitals i de 40.000 pels de
Santa Creu i el Clínic67 .

El governador civil, Sr. González Rotwos, tot i acceptar l’aparició de casos a la capital, feu
a La Vanguardia declaracions molt optimistes: “Por lo que afecta a esta capital, en la
actualidad no existen la realidad motivos para alarmarse porque si bien es cierto que en
estos últimos días han crecido algo el número de invasiones, no ha sido en gran propor-
ción, y sobre todo hasta ahora los casos no ofrecieron gravedad”68 . El Correo Catalán
començava un article sobre la prevenció de la grip dient: “Lejos de nuestro ánimo alar-
mar a la opinión. Pero no cumpliríamos nuestro deber si nos cruzáramos de brazos ante
la situación gravísima que atraviesa nuestro país”69  però a la mateixa notícia informen
de la manca de control dels familiars en contacte amb alguns afectats d’altres localitats
(com Malgrat) o províncies (com Almeria).

El dia 3, es publicà al Diario de Barcelona que la “salud es buena”. Tot i així, l’Ajuntament
decidí nomenar un comitè de salut pública “con amplias facultades para adoptar medi-
das preventivas (...) llevando a cabo cuantas obras de higiene sean necesarias”70 .
També a La Vanguardia aparegué un article que comença dient: “Parece que en estos
últimos días se ha extendido la epidemia gripal en Barcelona, aumentando en bastante
proporción el número de atacados. Por ahora, la mortalidad no es muy elevada, rindien-
do solo tributo, a ello las personas de constitución endeble ó afectadas por alguna otra
enfermedad”71 .

El dia 6, va multar-se a dos metges privats que no havien avisat del contagi sofert per dos
malalts72 . Més greu va ser la informació publicada a La Vanguardia informant que la
mortalitat de la última setmana havia estat de 610 persones, mentre que a les mateixes
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dates l’any anterior havia estat de 23573 . El dia 7, donada la necessitat constant de
medicaments, el Col·legi de Farmacèutics decretà que els diumenges no es tanquessin
els establiments74 . El dia següent va fer-se oficial que la grip s’estenia a Barcelona75 . Hi
havia ja 5.000 malalts, entre els que es trobaven personatges il·lustres com el tinent
alcalde de Barcelona, Sr. Martí Ventosa76 . El dia 9 però, el Diario de Barcelona continua-
ba afirmant que “no hay motivo de pánico”77  al costat de la nova ordenança de
l’ajuntament: “que rieguen las calles constantemente con las mangueras y que se sus-
penda el barrido de las mismas en evitación de levantar polvo”78 . Dos dies després
s’amplià la mesura als mercats, ordenant netejar el paviment amb un desinfectant espe-
cial dos cops al dia (abans de començar l’activitat i després de la jornada)79 . Degut a les
dificultats de les famílies més pobres per desinfectar la llar, es decretà que els metges
podrien entregar cupons per bescanviar per un litre de llexiu. El Laboratori Municipal
seria l’encarregat de facilitar-ho a raó de 4.000 litres diaris.

En aquesta situació no faltaren els qui van intentar treure beneficis pujant
escandalosament els preus dels medicaments. El governador civil de Barcelona demandà
públicament els abusos de les farmacèutiques ja que un pot de quinina costava abans
de l’epidèmia 2 pessetes, en aquells dies cobraven fins a 20’80 pessetes80 .

El dia 10, es feia públic que la mortalitat dels últims quatre dies no havia baixat de 114
persones per dia, essent la mitjana de l’any anterior de 6081 . El mateix dia, a l’Ajuntament
es mantingué una llarga sessió sobre l’estat sanitari. Entre les disposicions hi havia
l’acceptació d’un pressupost extraordinari de més de 60.000 pessetes i l’augment del
sou del cos de metges en 300 ptes82 , ja que “...continúan las invasiones y no ha dismi-
nuido, ni mucho menos el número de fallecimientos por grippe...”83 .

A la península, molts cinemes i teatres van tancar les seves portes, bé per manca d’espectadors,
bé per baixa dels actors. De vegades, el tancament dels locals públics es va fer per decret, per
tal d’evitar aglomeracions en espais tancats. El dia 11 a La Veu de Catalunya s’informa que,
els rumors sobre el tancament de les empreses d’espectacles a causa de la passa no són
verídics. Segons l’article, la mesura era econòmica, ja que la Societat d’Autors havia demanat
un augment dels drets d’interpretació que les empreses no podien satisfer84 .

El dia següent, la Casa de la Caritat havia efectuat 243 enterraments, trobant que en 28
(11,5% dels casos), faltava el taüt85 . Uns dies després l’Ajuntament va multar amb 50
pessetes a l’empresa de Pompes Fúnebres86 . Al Diario de Barcelona aparegué un
document del Col·legi de Sacerdots en què justificaven la seva actuació exculpant-se
dels casos en que l’enterrament s’hagués retardat87 . L’estat de descontent de la població
va ser tal que, els veïns d’algunes barriades van protagonitzar manifestacions per tal que
el servei no es fes esperar, ni per recollir els cadàvers ni per enterrar-los88 . Es decretà
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que, després de 12 hores de la notificació de la mort, el servei de Pompes Fúnebres havia
d’haver disposat del taüt i la Casa de la Caritat havia d’haver atorgat dia i hora per
l’enterrament. La conclusió d’aquest fet va ser la necessitat de més personal a Pompes
Fúnebres i més pels cementiris. Tot i aquesta situació epidèmica, els problemes socials
dels treballadors, que s’han exposat efímerament a l’inici del treball, continuaven i el
ram de la fusta decretà una vaga que impedí a Pompes Fúnebres fer el seu treball. La
causa fou l’acomiadament, tres setmanes abans, de tres ebenistes de luxe encarregats
de construir taüts89 .

La setmana del 12 al 17  s’havien efectuat a la capital, 1.713 enterraments90 . El dia 17,
degut a la por al contagi, s’anuncià la prohibició de les visites als cementiris el dia de Tots
Sants91 . Finalment va aixecar-se la prohibició, ja que semblava el més greu ja havia
passat. Els dies més durs d’octubre en quant als enterraments van ésser, en comparació
amb l’any anterior (1917), el 19 i 20.92

El dia 23, més de 265 conductors i cobradors de tramvia estaven de baixa per grip93  i el
dia 25, l’administració de Correos “ruega al público que se abstenga de depositar circu-
lares e impresos que no revistan carácter de urgencia”94 .

· Novembre:  A principis de mes, el to alarmista dels diaris encara continuava. El dia 1, el
president de la Mancomunitat informà que la grip havia penetrat al manicomi de Sant
Boi del Llobregat “con caracteres algo alarmantes, pues en pocos días se han registrado
un elevado número de defunciones”95 . Sembla, però, que la incidència començà a
decréixer ben aviat. El dia 2 ja es feien recomptes i va publicar-se l’estadística oficial de
l’Inspector Provincial de Sanitat, Dr. Trallero, que parlava d’uns 150.000 casos de grip a
la ciutat de Barcelona96 . Dos dies després, s’anuncià que les escoles es reobriran el dia
6, ja que la incidència decreixia97 . El dia 7, “con motivo de la mejoría”, el Col·legi Oficial
de Farmacèutics establí que els horaris d’obertura al públic  serien els normals, recuperant
el descans de diumenge98 . Les notícies sobre la grip anaren disminuint a partir d’aquest
dia trobant tan sols notes anecdòtiques, com per exemple recomanacions sobre la
importància de la desinfecció dels passamans99 , la profilaxis del “convaleciente”100, etc.

· Desembre: Aquest mes, tot i no haver-hi cap referència directa, consten algunes notícies
relacionades amb la malaltia. Un exemple d’aquestes notícies de caire puntual fou
l’absència del subsecretari de govern, el Sr. José Morote al congrés ja que tenia 39 graus
de temperatura101 . El dia 10 trobem la última referència a les donacions dels diaris pels
pobres epidemiats102 . El dia 31 de desembre igualment es publica que a diversos pobles
de Madrid, sembla que torna a haver-hi molts casos, tot i que no hi ha cap nota oficial
que alerti de la situació103 .
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• Tercer brot: “desaparecida casi por completo la epidemia en España
salvo la existencia de algunos pequeños focos aislados...104 ”.

Quan semblava que la grip “ja havia passat”, entre febrer i març de 1919 va aparèixer
una altra onada, tot i que no fou tan general ni tan greu. A Espanya, s’inicià el febrer, va
tenir el pic màxim d’afectats a la primavera i desaparegué a finals de juny.

A Barcelona, aquest brot va durar només un mes, el de març de 1919105 . El dia 9 de gener
La Vanguardia publicà una nota en la que informava que el rebrot de desembre estava
controlat106 . No hi ha cap referència directa a casos a la capital catalana i els que es
donen queden circumscrits a les rodalies de Madrid. Tan sols El Correo Catalán es feu
ressò del tema en dos articles el febrer. El primer, el dia 20 de febrer per “...recomendar
a todos serenidad ante el recrudecimiento de las afecciones gripales que distan mucho
de alcanzar cifras alarmantes”107  i a continuació exposen les mesures profilàctiques
que ja s’havien fet públiques en l’anterior onada. El segon article, apareix tres dies
després. En ell només informa que, donada la situació d’excepció que es viu sanitàriament,
el Col·legi de Farmacèutics insta als interessats a “adaptar sus servicios a las necesida-
des del momento, prescindiendo de celebrar el descanso dominical”108 . Sembla doncs,
segons aquestes notícies, que potser l’epidèmia no va concentrar-se únicament el març.

VALORACIÓ FINAL

L’actitud governamental va ser indecisa i variant. Passaren per la negació del problema,
l’acceptació (incidint en la seva benignitat) fins el desbordament que els hi suposà per
la manca d’infraestructura i de mesures higienistes.109

Barcelona, tot i la gravetat de la segona onada, va esser, juntament amb Madrid, Sevilla
i Málaga les províncies amb una menor tasa de mortalitat per grip110 . Segons dades
publicades a La Vanguardia, la mortalitat a Barcelona va ser “sólo del 2,32 por 1000”111 .
El dia 5 d’octubre el Diario de Barcelona havia informat que no hi havia motiu per l’alarma
ja que “la cifra de verdaderamente atacados no alcanza (...) al uno por mil”112 . El dia
següent La Publicidad reiterava la dada oferida pel Diario de Barcelona “aunque com-
prendan únicament una cuarta parte de los realmente existentes”113 . Realment és una
xifra prou baixa si es compara amb les taxes de mortalitat que la pandèmia va causar a
altres ciutats del país.

Una de les conseqüències anecdòtiques que va tenir la grip de 1918 va ser la introducció
a Espanya de manera generalitzada dels “pañuelos de papel, de uso en Japón y China”
en comptes dels de tela114 . Però, més important fou la influència que tingué en la posa-
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da a punt del sistema sanitari. Segons el Dr. Alfredo Opisso, la pobresa contínua i la
manca d’una alimentació adequada eren les principals causes de que Espanya fos el
país d’Europa amb major mortalitat infantil i que encara no hagués realitzat la transició
demogràfica del segle XX115 . Els dies 19 i 26 de juliol de 1918, el mateix doctor publicà
dos articles a La Vanguardia titulats La Defensa de la Salud Pública en que criticava les
pèssimes condicions higièniques i de salubritat en que es vivia a Espanya, la contaminació
i els constants focus d’infecció. En general, La Vanguardia donà molt més d’èmfasi a la
situació general de l’Estat i La Veu de Catalunya s’hi referí més a la política –nacionalisme
principalment-. En aquest darrer diari, fins el dia 12 d’octubre la grip no ocupa un espai
propi ni és titular de cap article116 . Aquest, seria el diari menys combatiu i que menys
importància li donà al fenomen. A partir del dia 7 d’octubre parlen de l’epidèmia a
Barcelona, però sempre incorporant la frase de “notícies tranquil·litzadores”.

Gràcies als diaris podem fer una anàlisi d’influència a Barcelona ja que de manera més
o menys contínua recollien les dades oficials de mortalitat i d’incidència a la societat
d’aquest fet. Cal fer esment a la diversitat de dades oficials que es publicaren. Mentre
El Correo Catalán parlava el dia 6 d’octubre de 68 morts a Barcelona, 31 dels quals eren
per grip o bronquitis, quatre dies després, el mateix diari diu que el dia 6 va haver-hi 118
morts a Barcelona i La Vanguardia parla de 610117 . Hem considerat per tant un sol diari per
tal d’incorporar la màxima homogeneïtat en les dades: El Correo Catalán. La raó ha estat
la seva visió crítica de l’estat sanitari i de les autoritats i la importància que li atorguen al fet,
ja que les notícies sobre la sanitat i la grip apareixen normalment en la primera i/o segona
pàgina. La primera dada que extraiem d’aquest diari és que només hi ha constància
estadística de la mortalitat entre el dia 6 d’octubre i 9 de novembre de 1918. El total de
morts durant aquests dies a la capital catalana va ser de 5.468. El 23 de febrer, el diari
publica dades relatives a l’any 1918 i fa constar que a Barcelona va haver-hi 1.557 morts
per grip. Si acceptem aquestes dades com a reals (tenint en compte que són les oficials),
la mortalitat per grip a Barcelona representaria un mínim del 28,5% del total de morts.

Els dies de màxima mortalitat per grip, no coincideixen amb els de màxima mortalitat
general. Això es pot deure, bé a la manca de dades reals, bé a la utilització de fonts
diferents o també podria ser que, tot i que la grip hagués provocat més defuncions entre el
17 i el 23, la mortalitat general de la capital no estigués reflectint aquest fet. Segons el Sr.
Granero, el 9 d’octubre va ser el dia de màxima mortalitat a Barcelona, amb més de 900
persones118 ; aquesta xifra, tampoc està reflectida en les dades de El Correo Catalán.
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PROPOSTES DE METGES CATALANS PEL PREMI NOBEL

DE FISIOLOGIA O MEDICINA ENTRE ELS ANYS 1901 I 1951

CORBELLA I CORBELLA, Jacint

President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Basat en la informació reservada, que ja s’ha alliberat fins a l’any 1951,
s’estudien les propostes fetes al voltant de metges catalans pel premi Nobel de Fisiologia
o Medicina en el període 1901-1951. S’ha trobat dos candidats proposats: August Pi-
Sunyer, proposat en quatre ocasions i que ha tingut dues valoracions positives els anys
1949 i 1950, passant el primer filtre d’avaluació, i Jaume Ferran i Clua, proposat sis
vegades, sense cap avaluació positiva. De la resta de l’estat espanyol hi ha altres quatre
candidats. Santiago Ramon i Cajal, amb 42 propostes, que guanyà el premi l’any 1906;
Jose Gómez Ocaña, tres propostes, cap avaluació positiva; Pio del Río Hortega, dues
propostes, una avaluació positiva el 1929;  Rafael Lorente de No, dues propostes amb
dues avaluacions positives, 1949 i 1950.

Paraules clau: Propostes metges catalans premi Nobel. August Pi-Sunyer. Jaume Ferran. Pio del Rio Hortega. Rafael

Lorente de No. José Gómez Ocaña.Santiago Ramón y Cajal.

RESUMEN: Analizando la información reservada, liberada hasta el año 1951, se estu-
dian las propuestas de médicos catalanes al premio Nobel de Fisiologia o Medicina en el
período 1901-1951. Se ha encontrado el nombre de dos candidatos propuestos. Augus-
to Pi-Sunyer candidato en cuatro ocasiones y ha tenido valoración positiva en los años
1949 y 1950, pasando el primer filtro de evaluación. Jaime Ferran y Clua fue propuesto
en seis ocasiones, sin ninguna evaluación positiva. De los demás médicos españoles,
Santiago Ramon y Cajal tuvo 42 propuestas, ganando el premio en 1906; José Gómez
Ocaña, tres propuestas; Pio del Rio Hortega dos, con evaluación positiva en 1929 y
Rafael Lorente de Nó, dos propuestas, ambas con evaluación positiva, en 1949 y 1950.

Palabras clave: Propuestas médicos catalanes premio Nobel.  Augusto Pi-Sunyer. Jaime Ferran. Pio del Rio Hortega.

Rafael Lorente de No. José Gómez Ocaña. Santiago Ramón y Cajal.
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El Premi Nobel de Medicina és avui el guardó més important que pot rebre un científic en
el camp de l’estudi de les ciències de la salut i de la vida. És concedit per l’Institut
Karolinska de Stockholm, amb freqüència anual i pot ser subdividit entre un màxim de
tres persones per a cada any. El seu prestigi és molt gran i les deliberacions per a la seva
concessió es mantenen dins d’un secret bastant espès. Aquesta reserva d’informació
s’explica per a garantir la independència dels nominats i per a evitar pressions, que de
tota manera deuen ser-hi.  El termini de reserva de la informació s’ha fixat en cinquanta
anys, i des fa algun temps, i pel que fa al premi de Medicina (oficialment de Fisiologia o
Medicina) s’han fet públiques les propostes entre els anys 1901 i 1951. A partir
d’aquestes dades, que a més estan disponibles a la web de la Fundació Nobel, es faran
els comentaris sobre la participació de científics catalans.

Hi ha taules, per països, que tenen en compte les persones que han rebut la proposta,
les que han fet les propostes, i a més les ciutats i universitats a que pertanyien en el
moment de la proposta. Això fa que hi hagi un cert ball de nacionalitats perquè molts
científics s’han format en un lloc i han treballat o fet la carrera científica més important
en altres.   A efectes numèrics també es té en compte cada proposta independent, i així
les xifres poden ser bastant discrepants, segons com es miri.

Analitzant després els científics que han estat proposats  es pot veure si han passat un
primer filtre, amb informe positiu, o si ja s’ha deixat de banda a la primera consideració
de candidats. Cal insistir, tot i que es remarca en el títol, que les dades arriben només a
l’any 1951, és a dir en els primers 51 anys de vida del premi, poc menys de la meitat fins
ara.

A la primera destria, per països, que es fa per estats, es pot veure que els científics
espanyols han rebut 56 propostes (la majoria absoluta, ja ho aclarim de seguida,
adreçades a un sol científic); les persones que les han fet són 57. En el recompte global
hi ha 7 ciutats i 9 universitats.  Ara bé, cal tenir en compte propostes que consten en
altres països, i en el cas concret de científics catalans, el d’August Pi-Sunyer, proposat
quatre vegades des de Veneçuela.

ELS CIENTÍFICS CATALANS PROPOSATS (1901-1951)

Els científics catalans que han rebut alguna proposta durant aquest període han estat
només dos: Jaume Ferran i Clua i August Pi-Sunyer.

Si tenim en compte tot el grup espanyol hi tenim altres quatre científics: Santiago Ramon
y Cajal, que va rebre 42 propostes i va guanyar el premi l’any 1906. Els altres foren José
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Gómez Ocaña, Pio del Rio Hortega, amb tres propostes cadascun  i Rafael Lorente de No,
constant com a ciutadà dels Estats Units, aquest amb proposta els anys 1949 i 1950,
l’últim del que tenim dades.   Hi ha altres metges dels que s’ha dit que havien estat
proposats alguna vegada, però amb les dades fins el 1951 no n’hem vist més.

LES PROPOSTES PER AUGUST PI SUNYER (1879-1965)

August Pi Sunyer va ser proposat pel premi quatre vegades: els anys 1915, 1920, 1948 i
1949.  El nombre real de propostes va ser de sis, perquè el 1948 va tenir tres propostes,
que en essència eren la mateixa.  Les dues primeres van ser durant la seva etapa de
Barcelona, i les altres quatre últimes, en el temps que era professor a Caracas.

1. Proposta per l’any 1915. La va fer el doctor Mateo Bonafonte, catedràtic de ginecologia
de la facultat de medicina de Barcelona. Es basava en el conjunt de treballs de la seva
obra, que ja era extensa, en el camp de la fisiologia: treballs sobre immunitat (que va fer
amb Turró), diabetis, estudi de l’activitat cardíaca (cal dir que junt amb Bellido, Pi fou un
dels introductors de l’aplicació clínica de l’electrocardiografia, en treballs fets a l’Hospital
Clínic de Barcelona). No va obtenir valoració positiva. Aquell any (i durant quatre anys
seguits) el premi no es va atorgar per raó de la guerra europea.

2. Proposta de l’any 1920. Aquesta vegada la va fer el doctor Antonio Morales Pérez,
catedràtic de cirurgia de Barcelona, i president de la Junta administrativa de l’Hospital
Clínic de Barcelona. Es basava també en la totalitat dels treballs fets per Pi-Sunyer.  La
primera avaluació fou negativa, és a dir no va passar el primer filtre. Morales havia fet
anteriorment tres propostes en tres anys diferents, per José Gómez Ocaña, catedràtic de
fisiologia de Madrid, que tampoc reberen suport al Karolinska. El premi d’aquell any
s’atorgà a August Krogh, científic danès, els treballs més importants del qual foren sobre
fisiologia de la respiració.

3. Propostes de l’any 1948. L’any 1948 es van fer tres propostes, totes elles venien de
Veneçuela, per la tasca que havia fet Pi-Sunyer a l’Instituto de Medicina Experimental de
Caracas. Les signen els doctors Humberto Garcia-Arocha, Marcelo Granier-Doyeux i I. B.
Iragorry, i les fonamenten en els treballs sobre quimioreceptors i la seva importància en
els reflexes tròfics (en la respiració i la regulació dels nivells de glucèmia). Aquestes
propostes van rebre una primera avaluació positiva, feta per Ulf von Euler, persona que
l’any 1970 rebrà ell mateix el premi.

4. Proposta de l’any 1949. També té la mateixa procedència veneçolana. La signa el
professor Félix Pifano, professor de Medicina Tropical de la Universitat Central de
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Veneçuela, a Caracas. i es fonamenta en les mateixes investigacions presentades l’any
anterior. Pi-Sunyer consta aleshores com a professor de Fisiologia a Caracas.  Rep una
avaluació positiva, que està feta també per Ulf S. von Euler.

En resum, August Pi-Sunyer (Pi Suñer sempre en la documentació) va estar proposat en
quatre anys diferents com a candidat al premi Nobel de Fisiologia o Medicina, dues en el
període espanyol, com a ciutadà espanyol, i altres dies com a ciutadà veneçolà, i amb
proposta des de Veneçuela.  Les dues primeres, dels anys 1915 i 1920, no van passar el
primer filtre, mentre que les altres dues van tenir una primera valoració positiva.

PROPOSTES PER A JAUME FERRAN I CLUA (1852-1929)

Cronològicament va ser el primer català proposat. Va tenir sis propostes, gairebé totes
molt seguides, entre els anys 1911 i 1921.

Proposta de 1911. Feta per Nicolás Fuente Arrimadas, professor de Valladolid.  La proposta
estava signada també per altres onze “nominants”, tots professors de Valladolid. Es
basava en els treballs de Ferran  sobre el còlera i la tuberculosi.

Proposta de 1912. Feta per Rafael Forns, catedràtic d’Higiene de Madrid, basada en el
descobriment de la vacuna contra el còlera i els treballs sobre la diftèria i la tuberculosi.

Proposta de 1913. Feta pel Dr. Francesc de Sojo Batlle, professor d’ORL, de Barcelona.
Basada en la vacuna contra el còlera, treballs sobre la ràbia, la diftèria, el bacil tetànic,
estudis sobre la pesta bubònica, i la tuberculosi i el seu bacil.

Proposta de 1915. Feta per Gabriel Lupiáñez,  professor de medicina de Sevilla. Pel seu
treball sobre la tuberculosi i els estudis inicials de vacunes front a malalties infeccioses.

Proposta de 1920. Feta per Felix Krause, professor emèrit de Berlin. Proposa a tres
investigadors: Oskar Bernhard, de Saint Moritz, Suïssa; Heinrich Braun, de Zwickau,
Alemanya; i Jaume Ferran, de Barcelona.  La proposta de Ferran es basava en el seu
treball per la vacunació contra el còlera. Els altres dos candidats són sobre temes diferents.

Proposta de 1921. Feta per Amalio Gimeno y Cabañas, catedràtic de Madrid. Es basava
en el descobriment de la vacuna contra el còlera i els treballs sobre la tuberculosi.

Cap de les sis propostes van passar el primer filtre d’avaluació.
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ELS ALTRES PROPOSATS ESPANYOLS

Són quatre científics: Santiago Ramón y Cajal, Pio del Rio Hortega i Rafael Lorente de
No, en una mateixa línia de neurociències, i a més José Gómez Ocaña, catedràtic de
fisiologia de Madrid.

Santiago Ramón y Cajal, que va guanyar el premi l’any 1906, compartit amb Camilo Golgi,
va estar proposat cada any, des del primer en que s’atorgà el premi el 1901, i va recollir
un conjunt de 42 propostes. No ho analitzem aquí.

José Gómez Ocaña (1860-1919) era catedràtic de fisiologia de Madrid.  Va ser proposat
tres vegades, els anys 1913, 1916 i 1918, pel mateix proposant, el doctor Antonio Mora-
les Pérez, catedràtic de cirurgia de Barcelona. La primera vegada proposant el nom,
sense motivacions, i les altres dues justificant la proposta amb els treballs sobre
secrecions internes. Les tres vegades l’avaluació inicial fou negativa.

Pio del Rio Hortega (1883-1945) va ser proposat en dos anys diferents, el 1929 per
Misael Bañuelos, professor de Valladolid, pels seus treballs sobre la histologia i
histopatologia del sistema nerviós, principalment pels seus estudis sobre el teixit glial
(micro i oligodendroglia).  L’avaluador fou Folke Henschen, i va passar el primer filtre amb
avaluació positiva.

L’any 1937 va tornar a ser proposat, aquesta vegada per José Puche Alvarez, catedràtic
de fisiologia i Luis Urtubey, professors de la universitat de València. El tema era el mateix,
els treballs sobre la glia. Cal dir que Rio Hortega es considerat com el descobridor de la
microglia. En aquest cas l’avaluació inicial va ser negativa.

Rafael Lorente de No, d’origen aragonès, deixeble inicial de Cajal, que treballava als
Estats Units, en temes de fisiologia del sistema nerviós, estudiant principalment l’activitat
elèctrica del cervell, va ser proposat els anys 1949 i 1950, la primera vegada per Forbes
i la segona per von Bonin, i les dues vegades juntament amb un altre investigador: Davis
el 1949 i Lloyd el 1950.

El primer proposat, el 1949, fou Hallowell Davis, professor de Fisiologia de Saint Louis.  El
segon proposat era Lorente de No, que treballava al Rockefeller Institute de New York.
Ambdós van ser proposats per Alexander Forbes, professor de fisiologia de Boston.
L’avaluador va ser Carl G. Bernhard i l’informe fou positiu pels dos.

L’any 1950 va ser proposat per Gerhardt von Bonin, professor d’anatomia de Chicago.
Com a primer candidat anava Lorente de No, i com a segon David PC Lloyd, professor de
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fisiologia a New Haven. L’avaluador va ser Ragnar Granit, que guanyaria el premi l’any
1967. L’informe fou positiu pels dos candidats.

ALTRES PROFESSORS CATALANS QUE FEREN PROPOSTES

La Fundació Nobel també dóna referència de quins han estat els proposants pel premi.
Entre els professors catalans, de la facultat de medicina de Barcelona, repetint els ja
esmentats, cal incloure:

Jaume Peyrí, catedràtic de dermatologia, que l’any 1913, va proposar el nom d’Albert
Neisser, pels seus estudis sobre la gonocòcia.

Rafael Rodríguez Méndez, catedràtic d’higiene, que els anys 1916 i 1918 va proposar a
Albert Mary, professor de París,  i a Alexandre Mary, pels seus estudis sobre el plasmogen
i després de manera més genèrica, pels treballs d’histologia.

El professor Ferran Casadesús Castells, catedràtic d’ORL, juntament amb els professors
Antoni i Joaquim Trias Pujol, catedràtics de cirurgia, van proposar l’any 1935, la candida-
tura de Bernhard  Zondek, del Hadassah Hospital de Jerusalem,  pels seus estudis sobre
la hipòfisi, el mecanisme de reproducció i el control d’altres secrecions internes.
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HISTÒRIA DE LA “CIUDAD SANATORIAL DE TARRASA” (1952-1986)

MIRET I CUADRAS, Pere

RESUM: Durant cent anys, els sanatoris, amb l’aïllament, el repòs i l’aire lliure, eren els
únics  mitjans per a la profilaxi i la cura de la tuberculosi. El de Terrassa s’inaugurà quan
aquestes mesures començaren a ser inútils. Trenta-quatre mil tuberculosos foren acollits
des de l’any 1952 al 1986. En els primers anys l’estada era de sis mesos a tres anys, i el
40% abandonaven la cura sanatorial i es perdia el control. El 50% sortien curats, tenien
un 10% de recaigudes, i el 10% morien. L’any 1975 les curacions dels que completaven
el tractament era del 95%, l’estada es reduí a dos mesos i el 85% dels donats d’alta
seguien el tractament en les consultes externes de l’hospital. Les recaigudes baixaren al
3-4%. Els dos últims anys la mortalitat fou del 2%, els controls en la consulta externa del
90% i les curacions del 98%, dels malalts sensibles als quimioteràpics.

Paraules clau: Sanatoris antituberculosos. Lluita antituberculosa. Evolució del tractament.

RESUMEN: Durante cien años los sanatorios, con el aislamiento, reposo y contacto con
el aire libre, eran los únicos medios para la profilaxis y tratamiento de la tuberculosis. El
de Terrassa se inauguró cuando estas medidas empezaron a ser de escasa utilidad.
Entre 1952 y 1986 acogió 34.000 enfermos tuberculosos. En los primeros años la estan-
cia oscilaba entre 6 meses y 3 años. El 40 % abandonaban la cura y se perdía el control.
El 50 % salieron curados, con un 10 % de recaídas, y el otro 10 % fallecían.  En 1975 las
curaciones de los que completaban el tratamiento eran del 95 %; la estancia se redujo
a dos meses y el 85 %, después del alta, seguían tratamiento en las consultas externas
del hospital. Las recaídas  se redujeron al 3-4 %. En los dos últimos años  la mortalidad
fue del 2 %, los controles en consulta externa del 90 %, y las curaciones del 98 % en
enfermos sensibles a los quimioterápicos.

Palabras clave: Sanatorios antituberculosos. Lucha antituberculosa. Evolución del tratamiento.

*
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INTRODUCCIÓ I DADES HISTÒRIQUES

Des de mitjans del segle XIX, la mortalitat que ocasionava la tuberculosi i la por de
contraure-la, va preocupar, cada vegada més, tant a la població com els sanitaris. Les
dades oficials, no van ser mai fiables i  sempre inferiors a les  reals, i tot i això, el nombre
de morts, era més nombrós, que els que tenien, en conjunt, malalties endèmiques com
la verola, el xarampió, l’escarlatina, la diftèria i la pneumònia i epidèmiques, com el
còlera i el tifus. Els metges, pressionats pels familiars, que volien amagar el diagnòstic
d’una malaltia vergonyosa, pròpia de pobres i degenerats, obviaven la paraula tuberculosi
i  justificaven amb un altre diagnòstic la mort del pacient.

L’any 1917 es declaraven a Barcelona 40 defuncions anuals per cada 10.000 habitants,
i acabada la guerra civil, l’any 1943, es reconeixien oficialment a Catalunya quasi la
mateixa quantitat de morts, dels que 3.211 corresponen a Barcelona ciutat, amb menys
d’un milió d’habitants. Els països més industrialitzats d’Europa, havien construït, des de
finals del segle XIX, grans sanatoris a la muntanya amb la intenció d’hospitalitzar els
tuberculosos, única manera d’aïllar-los perquè no propaguessin la malaltia. Espanya,
més tard, tot i la guerra civil, preocupada per “la existencia de miles de enfermos espe-

rando plaza en los sanatorios...” i el greu problema que ocasionen els malalts sense
atenció sanitària que contagien la família i la població, creà per un Decret Llei signat a
Burgos el 20 de desembre de 1936, un Organisme anomenat  “Patronato Nacional Anti-
tuberculoso”, (PNA) amb la finalitat de coordinar el recursos existents, i edificar nous
preventoris, sanatoris i dispensaris perquè no hi hagi, diu: “un sol malalt sense atenció,
ni cap candidat sense un lloc en un sanatori”. Acabada la guerra, l’agost de 1939 es
publica la “Ley de Bases del PNA” que es complementa amb la llei de 13 de desembre de
1943. Entre els anys 1943 i 1948 s’inauguren 25 sanatoris, 75 dispensaris i 4 preventoris
de nova construcció, a l’estat espanyol.

Catalunya tenia en aquests anys quaranta una mancança evident de llits per a
tuberculosos; els sanatoris de propietat privada de Puigdolena i del Montseny, amb
cinquanta llits cadascun, estaven a les acaballes, el de l’Esperit Sant a Santa Coloma,
no acollia des de 1945 malalts tuberculosos, i el de Torrebonica  amb quaranta llits,
propietat de la Caixa, ingressava només els enviats des dels Dispensaris Blancs. Barce-
lona comptava, només, amb un petit Sanatori a les Tres Torres. L’any 1946, la Direcció de
Sanitat adquirí un edifici a Cerdanyola que, reformat, passà al PNA, amb el nom de
Sanatori Flor de Maig, però amb tres-cents llits no era suficient, i el P.N.A., es decidí a
edificar un gran hospital, per acollir a tots els  tuberculosos de Catalunya.  Segons dades
oficials la mortalitat era, l’any 1947, de 33.851 defuncions per tuberculosi a Espanya, i
de 3.400 a Catalunya, amb una població  de 1.538.294,  i de 2.617 a la província de
Barcelona, amb una població 1.043.691 habitants.
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CONSTRUCCIÓ DEL SANATORI

Els sanatoris construïts a l’Estat tenien una capacitat màxima de 400 llits, però Catalunya
en necessitava molts més i es decidí edificar un gran hospital amb capacitat per a 1.600
estadants. Una comissió visità els grans centres d’Europa, com l’hospital Beaujon de
Paris, amb 1.000 llits, la ciutat sanatorial d’Asnières  amb 800, i en especial l’Institut
Forlanini a Roma amb 1.500, per a recollir informació.

El terreny escollit, a tres kilòmetres de Terrassa, anomenat “pla del Bon Aire” té les
condicions considerades ideals per el tractament d’aquest malalts; sense boires, protegit
dels vents del nord-oest, clima temperat  a l’estiu, quatre-cents metres d’altura, tres-
cents dies solejats durant l’any, el sòl sanejat i sec, fàcil evacuació d’excretes, rodejat de
pins, aigua abundant, vistes magnífiques fins la mar llunyana, i proper i ben comunicat
amb la ciutat de Barcelona. També influí, el fet de que Terrassa era la població amb la
taxa més baixa de tuberculosi a Catalunya, i amb tota seguretat ho acabà de decidir
l’Ajuntament que adquirí les onze hectàrees de la finca, i les regalà, al “Patronato Nacio-
nal Antituberculoso”.

La “Ciudad Sanatorial de Tarrasa”, com s’anomenà el projecte, va ser inaugurada
oficialment, amb gran solemnitat, el dia 8 de juny de l’any 1952.

Presidí la inauguració, el cap de l’estat espanyol, general Franco, acompanyat del capità
general de Catalunya, governador civil, ministre de la governació, director general de
sanitat i cap local de sanitat.

Era un edifici sòlid, massís i aparatós, amb grans espais interiors i exteriors i és encara
avui, un immoble monobloc, de quaranta metres d’alçada, en forma d’avió, amb un cos
central i dues ales de vuit plantes cadascuna i que amida dos-cents vint-i-set metres
d’envergadura, amb un perímetre de nou-cents noranta-dos metres i una superfície
coberta de seixanta-sis mil metres quadrats, més un pati interior tancat amb galeries
que dóna accés a una església amb capacitat per a mil persones. La primera planta de
l’ala dreta estava destinada a nens i la primera de l’ala esquerra a mares lactants. La
novena destinada a la comunitat de monges carmelites tenia capella pròpia, cuina,
calefacció i serveis independents dels de l’hospital. Les altres catorze plantes, dividides
pel cos central en dues unitats de set, comptaven en cadascuna  amb setanta llits, en
cambres de sis, dos i un malalts, amb lavabo individual, dintre el dormitori. Cada habitació
tenia una sortida a la terrassa, on complien el repòs a l’aire lliure. Cada planta disposava
de menjador, sala de jocs, sala de cures i infermeria, banys, dutxes.
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En el cos central estaven ubicats els serveis administratius, la direcció, sales de juntes,
arxius, central telefònica, oficina de correus, sala d’actes, barberia, biblioteca, assistència
social, emissora de ràdio connectada a totes les plantes, economat i impremta, i en el
soterrani el dipòsit de cadàvers i la sala de necròpsies.  També cambres per a metges
becaris, infermeres, personal auxiliar i laboral que residia en el centre, residència per a
l’administrador i per a l’oficial administratiu. A la quarta planta central, la unitat quirúr-
gica, amb dos quiròfans i un tercer per a petites intervencions, sala de recuperació,
catorze cambres per a post operats i sala de descans per a l’equip quirúrgic. A la quinta,
servei de radiologia, laboratori amb una secció de bacteriologia, farmàcia, servei
d’otorinolaringologia, i broncoscòpia, departament d’exploració funcional i despatxos
mèdics amb aparells de radioscòpia.

Al soterrani dotze grans safareigs de pedra, on es rentava tota la roba a mà, planxador, i
rober. Tallers per a fusters, ferrers, paletes, electricistes. Una gran sala amb cinc-centes
butaques projectava pel·lícules i obres teatrals, els dissabtes i els diumenges. Les cuines,
sota una de les ales, repartien el menjar a totes les unitats. Quan el Cap de l’Estat
escoltava les comoditats de que gaudirien els internats, veient el gran recorregut que
havien de fer les viandes, sense immutar-se contestà “si, si, pero la tortilla, algunos la

comerán fria“. Després, vista la grandària i la localització de l’edifici, recomanà la
concessió de cotxe oficial i conductor al director el centre, privilegi que es mantingué fins
el segon govern de la Generalitat.

ELS METGES DEL SANATORI

L’equip mèdic, estava format per un metge director, quatre caps clínics, un cap quirúrgic,
un d’urologia, sis metges ajudants, divuit metges residents, dos anestesistes, i
especialistes en radiologia, aparell digestiu, otorinolaringologia i broncoscòpia, exploració
funcional, cardiologia, traumatologia, endocrinologia i dentista. La gestió de l’hospital
estava a càrrec d’un administrador, que residia al centre, un oficial administratiu i tres
auxiliars. La infermeria i l’ordre intern estaven regits per trenta-cinc monges carmelites
ajudades per sis infermeres  i quaranta  auxiliars de clínica. Completaven el personal,
dues assistentes socials, quatre cuiners, quatre porters, vuit oficials especialistes, trenta-
tres jornalers, paletes, fusters, electricistes etc., cent quaranta-quatre empleades entre
bugaderes, planxadores, netejadores, etc. i dos capellans. Es volgué crear un centre
sanitari, independent i amb tots els serveis.

En els primers temps ocuparen les clíniques els metges procedents del sanatori Flor de Maig
i de moment exercí com a director el Dr, Bardají, que es jubilà en aquell moment de Cap
Provincial de Sanitat. Poc a poc s’organitzaren els serveis i es feu càrrec de la direcció el Dr.



229Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 225-250, ISSN: 0213-0718

Història de la «Ciudad Sanatorial de Tarrasa»

Civil Inglés, antic director del sanatori de les Tres Torres. Accediren a caps de clínica  el Dr.
March Ayuela, el Dr. Freudenthal, el Dr. Capellà i el Dr. Turell, procedents del Sanatori Flor de
Maig i del del Montseny. El servei de cirurgia s’adjudicà al Dr. Caralps Massó, que acabava de
guanyar les oposicions a cirurgià del PNA i el servei d’urologia, al Dr. Puigvert que tenia un gran
prestigi mèdic i social. Els primers especialistes estigueren poc temps. El Dr. Sanglas a
broncologia, fou substituït pel Dr. Broto; al Dr. Bordas, digestòleg, el rellevà el Dr. Valero; al
Dr. Carreño, radiòleg, el Dr. Puig Marcet; al Dr. Roset, exploració funcional, el Dr. Castan; al
Dr. Nuñez de la Fuente, cardiòleg, el Dr. Gil i a aquest, la Dra. Casillas; al Dr. Capdevila,
laboratori, la Dra. G. Smith, i el Dr. Carné a traumatologia, es mantingué fins el final.

Els sanatoris de Tres Torres i Flor de Maig hi traslladaren els seus hospitalitzats, i l’Esperit
Sant ja ho havia fet abans, portant-los a Flor de Maig.

TRACTAMENT QUE FEIEN ELS MALALTS DE TUBERCULOSI

La construcció de l’edifici havia seguit els criteris considerats necessaris fins aquell
moment pel tractament de la tuberculosi: grans espais oberts, galeries de repòs, finestrals,
aire i sol... Però mentre s’edificava es descobriren quimioteràpics eficaços com
l’estreptomicina (St), l’àcid paraaminosalicílic (PAS) i la tiacetazona (Tia.) i quan començà
la seva activitat, l’any 1952, arribà la isoniacida (INH), medicament fonamental que
capgirà el pronòstic, el curs i el tractament de la malaltia.

Els caps clínics, tots ells amb llarga  experiència, acceptaren els nous medicaments, però
seguiren creient que el repòs, l’alimentació i l’aire pur, eren encara necessaris i que
calia temps i moltes observacions per confirmar-ne els bons resultats. En els primers
temps els tractaments es feien amb un sol medicament o amb dos, però ben aviat es
conegué que el tractament amb tres drogues era fonamental per evitar les resistències
que apareixen sempre que s’utilitza un sol medicament, i molt probablement quan se’n
usen dos o quan es fan servir de manera irregular. S’adoptà la pauta de tres drogues,
INH, PAS, i St, un any i mig. La St, es parava als sis mesos i el PAS als nou mesos. Un
tractament tant llarg  era difícil fora del sanatori, les persones es cansaven d’ingerir cada
dia dotze grams de PAS, que els hi provocaven gastritis, més la INH i la injecció diària de
St i l’abandonaven. Això va contribuir a que es reafirmés l’obligació de la llarga
permanència en el centre.

S’edità una revista “Anales de la Ciudad Sanatorial de Tarrasa”, i una Memòria anual on
es publicaven les estadístiques i les feines fetes en els diferents serveis. Es
protocol·litzaren els tractaments amb tres drogues, es conegueren les resistències
primàries i secundàries i la manera de prevenir-les, es reconegué la síndrome oberta
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negativa, un nou concepte que accepta la curació de la tuberculosi tot i la presència de
cavitats, i es publicaren diversos treballs en les revistes de l’especialitat, que convertiren el
centre, en una referència pel tractament de casos complicats i de malalts amb resistències.

La llarga duració del tractament, va fer que el 35% de malalts no completés el temps o no
seguís amb regularitat les pautes establertes. Deixaven l’hospital però conservaven moltes
vegades la positivitat de l’esput i contribuïen en la propagació de la malaltia. Reingressaven
periòdicament al centre amb nous brots i era necessari recórrer a medicaments de segona
línia, més tòxics i menys eficaços. En tenir també més intoleràncies i més efectes secundaris,
aquestes persones en general inestables, inconformes o poc col·laboradores, era freqüent
que abandonessin també el nou tractament i entressin en una dinàmica que els portava a
una insuficiència respiratòria crònica final. El centre fou pioner en aquest tipus de tractament,
que deien de segona línea, i una referència per a tots aquells metges que tenien pacients en
aquestes condicions, i també en l’ús de medicaments com la capreomicina (Ca), la kanamicina
(K), la viomicina (Vi), la ethionamida (Eth), la protionamida (Pth), la cicloserina (Cl) i sobretot la
pirazinamida (Pz), que començà com una droga de segon ordre i acabà essent un medicament
essencial. Un d’aquests medicaments, la cicloserina, té una moderada activitat bacteriostàtica
intra i extracel·lular, i era utilitzada en casos en els que no quedaven altres drogues útils, i fou
la causa d’alguns suïcidis per defenestració que ocorregueren entre els anys 1968 i 1974, i
que formen part de la llegenda negra de l’hospital. Finalment es conegué que la cicloserina té
una toxicitat a nivell del sistema nerviós central i pot donar convulsions, i alteracions psíquiques,
comportament psicòtic, confusió mental, depressió i suïcidi.

DADES ESTADÍSTIQUES DE MALALTS INGRESSATS EN EL SANATORI

Nou anys després del seu funcionament, l’any 1961, el sanatori estava en la seva màxima
activitat, tenia un miler d’internats, la tuberculosi mantenia encara una alta morbiditat,
i el tractament acceptat, que curava la malaltia, era de divuit mesos de durada amb les
tres drogues clàssiques (INH, PAS, St). Veiem algunes de les dades de la Memòria
d’aquest any 1961.

Malalts de tuberculosi donats d’alta: 946
Amb curs favorable: 505 (53%)
Defuncions: 108 (11’4%)
Temps de estada en el sanatori
Menys de sis mesos: 310. Per alta voluntària: 227 (73,2%). Curats 35
(11,2%). Morts: 25(8%). Altres causes: 23
De sis mesos a un any: 239. Alta voluntària: 95. (39%) Curats: 101. (42%)
Defuncions: 22. (9’2%) Altres: 21
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D’un a dos anys: 283. Alta voluntària: 26. (9’1%)  Curats: 162. (57’2%)
Defuncions: 25. (8’%)  Altres: 70
Més de dos anys: 114. Alta voluntària: 14.(12%)  Curats 28. (24’5%)
Defuncions: 36 (31,5%). Altres: 36

De les dades anteriors destaquen el nombre elevat d’altes voluntàries, en especial en
els primers sis mesos, de malalts que, amb un futur poc atractiu i cansats del llarg
internament, abandonaven l’hospital i quasi sempre també el tractament. També és de
remarcar el nombre de morts, en especial entre els que portaven més de dos anys
d’hospitalització i que recollia els nombrosos casos de persones desarrelades, amb
resistències als medicaments, tractaments incorrectes i malalties associades com
l’alcoholisme i la cirrosi hepàtica.

El resum que figura en la memòria, destaca: 1ª: l’augment de tuberculosi amb formes
inicials; 2ª: la necessària associació de tuberculostàtics; 3ª: eficàcia de la cirurgia
d’exèresi; 4ª: en les formes cròniques i en les que tenen cavernes no primàries, cal
mantenir el tractament durant dos anys; 5ª la desaparició del pneumotòrax terapèutic.

Vuit anys després, en la Memòria de l’any 1969, el sanatori, a més de malalts de tuberculosi,
havia començat a acceptar altres malalties respiratòries i cardíaques.

MALALTS INGRESSATS PER TUBERCULOSI: 1045.
Ingressats per altres malalties de l’aparell respiratori, insuficiència
respiratòria, cor pulmonale crònic, abscés de pulmó, bronquiectàsis,
càncer: 269.
Amb malalties cardíaques: 67.
Total ingressats: 1381

AMB TUBERCULOSI DONATS D’ALTA: 1047.
Per curació clínica i radiològica: 618.
Els donats per curats amb síndrome obert negatiu, han mantingut els esputs
amb cultiu negatiu un mínim d’un any i la radiologia sense variacions.
Amb regressió incompleta: 245. Són malalts amb una bona evolució i
bacteriologia negativa, però en els que persisteixen imatges radiològiques
sospitoses d’activitat i que no han completat una estància mínima en el
sanatori o no  han mantingut el tractament triple durant el temps suficient.
Sense modificacions radiològiques i persistència esporàdica de bacils a
l’esput: 90
Defuncions: 94, (9% del total d’altes).
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TEMPS DE PERMANÈNCIA DELS MALALTS EN EL SANATORI:
Menys de sis mesos: 428. (41%) del total d’altes
De sis mesos a un any: 131 (12’5%)
D’un a dos anys: 311 (29’7%)
Més de dos anys: 177 (17%)

En especial, en els malalts que eren tractats amb medicaments de segona línea es
recomanava l’estància en el sanatori durant tot el tractament, malgrat la dificultat que
suposava mantenir-lo tant de temps, amb la intolerància pròpia de les drogues i la
dificultat d’adquirir-les en el mercat.

Cal remarcar que la incidència de la tuberculosi no havia disminuït en els últims anys. El
malalt preferia el tractament ambulatori, que intuïa tenia la mateixa efectivitat, enfront
del parer del professional obsessionat amb la garantia absoluta de la curació. La
mortalitat seguia molt elevada si tenim en compte que la tuberculosi era ja una malaltia
curable. Tres quartes parts de les defuncions eren de malalts amb formes destructives
molts avançades per situacions personals o socials desfavorables, per tuberculosi con-
junta d’altres òrgans, com ronyó, meninges, intestí, glàndules suprarrenals, per
tractaments incorrectes anteriors, o per associació amb altres malalties com la cirrosi
hepàtica, la diabetis, la silicosi, càncer, etc.

Amb tot, el sanatori seguia essent una referència, principalment pels tractaments
complicats, amb drogues de segona línea i malalties associades.

SERVEI DE CIRURGIA

Com a cap del servei de cirurgia s’hi posà un cirurgià de tant prestigi com fou el Dr. Antoni
Caralps Massó, amb el seu anestesista de confiança el Dr. Bruguera. El pneumotòrax
simple, no formava part de les tècniques quirúrgiques i era practicat pels pneumòlegs
clínics a final dels anys cinquanta s’abandonà. El pneumotòrax extrapleural, i la col·locació
de plombatge, o sigui,  la introducció en l’espai intrapleural de material inert com boles
de leucita, també s’havia abandonat. La toracoplàstia, era una intervenció que es
mantingué més temps, no tant per col·lapsar les cavernes pulmonars, sinó per no deixar
cavitats residuals després d’intervencions com pneumonectomies, pleurectomies per
empiemes crònics, paquipleuritis calcificades amb pulmó inextensible.... Les lobectomies
i més rarament les pneumonectomies, tingueren les seves indicacions. Igual que es feia
en la tuberculosi òssia, els cirurgians creien que extirpant el focus caseós o les cavernes
que contenien la major càrrega bacil·lar, es curava amb facilitat la malaltia. Aquells que
defensaven que la tuberculosi és sempre una infecció generalitzada, i que el tractament
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és mèdic i els que opinaven que la cirurgia tenia unes indicacions en la tuberculosi
pulmonar, no es posaren mai d’acord. Les cavernostomies, seguides de drenatge i les
frenicectomies, que van tenir les seves indicacions, ja no tenien utilitat.

En la Memòria de l’any 1961 hi  figuren:

Toracoplàsties: 9. Es remarca el descens notable en relació a les efectuades
l’any anterior  que foren: 24. Resultats excel·lents.
Lobectomies: 35. Defuncions: 3  L’any anterior, 1960: 4.
Pneumonectomies: 15. Defuncions: 2 Diu el Dr. Caralps, que l’augment
tant remarcable d’intervencions, marca les noves orientacions de la cirurgia
pulmonar de la tuberculosi inclinada definitivament a les exèresis parcials
o totals.
Pneumotòrax extrapleural: 3. Defuncions: 1
Toracotomia simple: 1
Segmentectomies: 4
Pneumotomies: 7

Les toracoplàsties anaren en descens, però en la Memòria de l’any 1969 n’hi figuren
encara cinc, probablement com a complement d’algunes decorticacions pleurals i pulmó
inextensible. Les reseccions lobars i segmentàries, es mantingueren en unes xifres similars,
fins l’any 1972, en el que l’aparició de la rifampicina les postergà. Algun quist hidatídic,
les cavitats pleurals residuals, paquipleuritis calcificades i càncer bronco-pulmonar
mantingueren l’activitat quirúrgica.

L’afany investigador portà al Dr. Caralps a muntar, l’any 1965, un  equip pel
transplantament experimental  de pulmó. A les cinc de la matinada, es tancava amb
l’anestesista al seu recambró i no en sortien fins a mig dia. La memòria de l’any 1969
descriu els procediments usats, el tipus d’anestèsia, la tècnica de la sutura atrio-atrial,
l’ordre de les anastomosis, venosa, arterial i bronquial, les complicacions, les morts
immediates, el tractament immunodepressor, la funció del pulmó reimplantat, la secció
i sutura de l’artèria pulmonar, de les venes pulmonars i de les artèries bronquials. Remarca
la desinervació pulmonar com el factor més important de reducció de la capacitat funcio-
nal del pulmó trasplantat i la regeneració nerviosa que necessita un temps llarg.

RESUM DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 1969:
gossos emprats en l’homotrasplantament, vint-i-vuit. Catorze donants i
catorze receptors. Cap dels dadors mor.
Receptors. Morts operatòries: dues, una per aturada del cor, l’altre per
hemorràgia atrial.
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Morts postoperatòries immediates: sis, tres per hemorràgia de la sutura
atrial, una dehiscència de la ferida, una pneumotòrax a tensió.
Supervivències: sis, sacrificats els dies: 9, 12, 16, 17, 20, 31. En tots el
pulmó era viable, però funcionalment rebutjat. Carnificat. No hi ha estenosi
de les sutures ni exudat pleural. Infiltració limfocitica de tots els elements
hiliars.

Els treballs del Dr. Caralps tingueren un ample ressò i el Dr. Martinez Bordiu, marquès de
Villaverde, passà una temporada al sanatori aprenent les tècniques del Dr. Caralps, que
aplicà en el primer transplantament de cor que es va fer a Europa poc temps després
dels que va fer el Dr. Barnard  a Sud-àfrica. El Dr. Caralps, fou cap de cirurgia del sanatori
fins a la seva jubilació l’any 1974.

SERVEI D’UROLOGIA

El Dr. Puigvert, cap de servei d’Urologia, operà dues o tres vegades, en els primers temps;
després, el servei quedà un parell d’anys en mans del Dr. Moya Prats i, posteriorment, el
Dr. Pagès atengué fins el final la patologia urològica del Sanatori.

Destaquen en la memòria l’augment progressiu de les tuberculosis renals, amb escassa
o sense simptomatologia clínica, descoberta només per l’aparició de leucòcits sense
gèrmens en el sediment i on la urografia mostra papilitis i ureteritis més que cavitats o
ronyons exclosos. Altre grup important és el d’aquells que, després d’un llarg temps de
malaltia, presenten un gran augment d’albúmina, hematies i cilindres, sense bacil de
Koch en el sediment i que s’enquadren dintre les glomerulonefritis tòxiques tuberculoses
sense hipertensió ni edemes i que evolucionen paral·lelament al curs de la tuberculosi
de l’individu. Remarquen el control sistemàtic d’orina per a descobrir  discretes hematúries
de 10 a 20 hematies, que creuen degudes a fases primàries d’impregnació tòxica
tuberculosa, i que podrien conduir a formes capil·lars o a la degeneració amiloïde.

SERVEI DE BRONCOLOGIA

Dirigí el servei de broncologia el Dr. Sanglas, introductor de la broncoscòpia a Catalunya.
Des de l’any 1956 fins el tancament de l’hospital, ocupà la direcció del servei, juntament
amb el de otorrinolaringologia,  un dels seus deixebles, el Dr. Broto.

La tuberculosi de laringe era encara freqüent, i havia estat a principis del segle XX, la
localització més temuda, per la seva gravetat i les complicacions i les asfíxies que
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ocasionava. En la literatura mèdica d’aquells anys hi ha abundants articles d’aquest
tema, ja que les úlceres, l’edema i les vegetacions eren a la vista i servien per valorar els
tractaments locals i l’evolució general de la tuberculosi.

Es feien broncoscòpies amb els primers broncoscopis metàl·lics i rígids, biòpsies
pulmonars, rentats i aspirats bronquials, extirpació endògena de pòlips, de tumors
benignes, extracció d’alguns cossos estranys i broncografies, actualment abandonades.
En la memòria de l’any 1969, hi figuren tres-centes broncoscòpies. Cent cinquanta
broncografies i dues-centes aspiracions endobronquials diagnòstiques. Es descobriren
carcinomes broncopulmonars, agenèsies pulmonars i lobars, estenosis bronquials,
conductes de Gaiskel, papilomes, quists aeris i sobretot vuitanta fístules gangli-bronquials
ignorades i seixanta bronquiectàsis.

Es varen organitzar catorze cursos de broncoscòpia per a deu alumnes que vivien a
l’hospital i participaven durant sis dies en totes les activitats del centre. Rebien lliçons
teòriques, en les que participava algun professor d’altres centres (Dr. Frouchtman, Dr.
Sanglas, Dr. Poch Vinyals etc.) i es procurava que cada alumne hagués fet un mínim de
sis broncoscòpies en acabar el curs.

Dels serveis de laboratori, radiologia, traumatologia, cardiologia, digestiu, endocrinologia,
exploració funcional i odontologia, tot i la importància que tingueren tots ells i en espe-
cial el laboratori, imprescindible amb la bacteriologia, cultius i estudis de resistències i
com és obvi la radiologia, no es detallen les seves activitats.

El Sanatori conservà durant tot aquest temps un nivell científic i d’atenció mèdica molt
correcte; els seus metges eren, en general, valorats, es demanaven les seves
col·laboracions en revistes mèdiques i en reunions científiques, al Dr. Civil  li encomanaren
la ponència principal del tractament de la tuberculosi pulmonar en el congrés de
“American College of Chest Physicians” a  León, l’any 1970  i es publicaren articles en les
revistes “Enfermedades del Tórax”, “Medicina Clínica”, “Revista Clínica Española”, i
“Archivos de Bronconeumologia”.

ORDRE INTERN

Aquests Sanatoris tenien unes dificultats materials inherents a la seva extensió i unes
altres d’ordre intern, derivades de persones obligades a sojornar una llarga temporada
en un centre tancat i separats de la família i de la societat. Aquest fet, per alguns,
derivava en una conducta incívica que interferia en la bona marxa de l’hospital. El centre,
no podia controlar el trànsit de malalts per l’interior. Passades les primeres setmanes, el
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malalt es troba bé, deambula per la sala i les galeries, va vestit de carrer, passeja pels
diferents estatges, i com que el centre té moltes sortides incontrolades i incontrolables,
acaben els més atrevits, escassos però sorollosos, sortint a la nit, acudint a bars i
establiments de Matadepera i de Terrassa i introduint begudes alcohòliques al sanatori.
El control del comportament d’aquests elements conflictius no era fàcil i no es va actuar
amb l’energia necessària.

 La INH, en combinació amb dos medicaments més, no només cura la tuberculosi, sinó
que en poques setmanes elimina el contagi i quasi sempre permet una reincorporació
ràpida al treball, a la família i a la societat. Aquest concepte, contrari a tot el que s’havia
predicat els darrers cent anys, trigà molt de temps a imposar-se. Els metges veterans que
havien vist repetidament grans fracassos després de grans esperances, exigien la seguretat
de la curació i no es decidien a prescindir de l’estància mínima d’un any o d’un any i mig,
en els que havien patit recaigudes. Tot plegat va fer que el sanatori, que donà sempre
una atenció i una cura mèdica apropiada, anés perdent progressivament el control de la
conducta d’uns individus joves, forts i d’ambdós sexes, que trobant-se en perfecte estat
de salut, estaven tancats sense res per fer.

REESTRUCTURACIÓ DEL SANATORI

Passats vint anys, l’any 1972, el Dr. Bravo Morate era el Director General de Sanitat i
coneixia molt bé el sanatori i els seus problemes. Els informes que rebia eren preocupants.
Els caps clínics acudien al centre de manera irregular, un estava de baixa permanentment,
un altre, que era al mateix temps inspector de la Seguretat Social, hi anava algunes
tardes i no tenia cap relació amb la resta, els malalts entraven i sortien quan volien,
alguns hi tenien la seva residència permanent durant anys. A començament de l’any
1973 la comunitat de monges carmelites abandonà l’hospital; aleshores, l’atenció al
malalt es deteriorà i el descontrol s’intensificà.

El Dr. Bravo, en una visita ràpida al Sanatori destituí el director i  l’administrador, i
nomenà un gerent i un nou administrador. L’experiment no funcionà. El nou administra-
dor s’havia guanyat un bon prestigi en el govern del Sanatori Cardiovascular d’Alacant,
però volgué compatibilitzar el càrrec i només acudia a Terrassa dos dies a la setmana.
El dia 10 de setembre de l’any 1973, a les nou del matí, el director general de sanitat,
convocà al seu despatx a Madrid una reunió per tractar “sobre la situación del Hospital
de Enfermedades del Tórax de Tarrasa (Barcelona).” Hi convocà quinze alts càrrecs de la
Direcció de Sanitat i els dirigents del Sanatori i del Dispensari Central Antituberculós de
Barcelona, massa gent. El Dr. Bravo Morate, segons diu l’acta, digué que el Sanatori de
Terrassa, no reunia les condicions òptimes per a l’atenció dels malalts. Creu un error
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haver tancat el sanatori Flor de Maig. Demana un estudi ràpid del futur del sanatori i del
problema que podia plantejar el seu tancament total o parcial. S’aixecà i marxà dient
que continuarien confinats, fins a trobar una solució, que no comportés cap pertorbació
social o política. Es formaren dos bàndols, aquells que volien tancar el sanatori i repartir
els malalts en institucions de províncies veïnes i els que creien possibles altres solucions.
Entre els darrers, el cap provincial de Sanitat de Barcelona, afirmava que el governador
civil de la província creia políticament inacceptable clausurar el centre i el mateix secretari
general del P.N.A., proposava altres solucions. Com acostuma a passar, uns i altres
anaven repetint els mateixos arguments i no s’arribava a cap acord. L’administrador que
residia a Alacant, molt crític amb l’organització, manifestà les carències i despropòsits
que es cometien en el sanatori. Ningú respectava els horaris. Des de la fugida de les
monges no hi havia infermeres, i les auxiliars de clínica que es contractaren sense cap
acreditació, havien d’assumir les funcions d’infermeria. L’economat s’havia convertit en
una botiga on es venia tot tipus d’aliments inclosos vi i tabac. També, amb les sobres del
menjar, es mantenia una granja amb seixanta o setanta porcs, en teoria per millorar la
qualitat de l’alimentació dels internats.

El dispensari antituberculós Lluis Sayé, que depenia del mateix organisme que el Sanatori,
hi enviava més de la meitat dels que allà ingressaven. Els altres ingressos els rebia de la
Seguretat Social, de metges privats i de l’Ajuntament de Barcelona, que tenia un contracte
subscrit am el P.N.A. Els internats per l’Ajuntament eren, molts d’ells, persones
desarrelades, amb problemes mentals i socials, que no patien de tuberculosi i que un
cop instal·lades quedaven en el centre, contribuint a la seva desorganització, i també
entre aquells que ingressaven els metges lliures, hi havia els que, vells i deteriorats, eren
rebutjats per la família.

El director del dispensari de Barcelona, prop de la seva jubilació, participà molt poc en el
debat, que li semblava aliè. El subdirector, que coneixia que heretaria la direcció dintre
de poc, exposà que el dispensari diagnosticava i tractava el setanta per cent dels malalts
de tuberculosi que existien a la província de Barcelona, i que el tractament dels casos
comuns no necessitava més que un curt temps d’internament fins a la desaparició del
bacil en l’esput. Hi havia, però, una proporció de malats amb alteracions greus de l’estat
general, altres amb tractaments anteriors que havien causat resistències bacterianes i
necessitaven pautes terapèutiques més tòxiques i problemàtiques, uns altres que tenien
malalties associades que interferien en el curs o el tractament, com la cirrosi hepàtica,
la diabetis, la silicosi, nefropaties, els que tenien tuberculosi en altres òrgans com ronyó,
articulacions, laringe, budell, peritoneu.... i, finalment, els qui patien complicacions com
vessaments pleurals, empiemes, insuficiència respiratòria, perforacions pleuro-pulmonars,
o hemoptisi. Aquests malalts necessitaven ésser internats en un hospital i en aquell
moment no hi havia a Catalunya cap centre en disposició de fer-ho. Continuà dient que
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ell, com a proper director del dispensari, no es podia responsabilitzar del control de la
tuberculosi a Catalunya, i proposà l’adaptació del Sanatori als nous coneixements,
demanant els mitjans econòmics i la col·laboració tècnica per porta-ho a terme.

En acabar, es  presentaren al Director General de Sanitat les següents proposicions:
reduir el nombre de llits a tres-cents, contractar set infermeres titulades, crear una unitat
central amb trenta llits on anessin a parar tots els ingressos, suprimir l’equip de cirurgia
del Dr. Caralps, exigir l’horari, deixar dos caps clínics, un com a director col·legiat amb el
gerent i el cap provincial de sanitat, i l’altre, d’organitzador del serveis mèdics i ingressar
els malalts, només des del dispensari.

Passats uns dies, el cap provincial de Sanitat cità el subdirector del dispensari, al seu despatx.
He parlat, digué, amb el director general a Madrid i ha dit, que només veu una manera de no
tancar el sanatori i és que tu, que vares defensar-lo et facis càrrec de la seva direcció. Ell
quedà completament sorprès, tenia a la mà un dispensari bonic, amb bon equip mèdic i de
personal, un laboratori ben dotat, una biblioteca ben proveïda, un arxiu que començava l’any
1922,  un treball interessant i satisfactori que continuava el del Dr. Sayé i el del Dr. Seix ,... i de
cop i volta li demanen que renunciï i assumeixi la direcció d’un hospital desconegut,
desprestigiat, allunyat, carregat de dificultats, sense el personal apropiat, amb dèficits
organitzatius greus i amb l’obligació d’enfrontar-se a tothom i de capgirar les velles estructures.
El cap provincial després d’un silenci afegí: en veritat no creiem que l’actual situació del
sanatori pugui arreglar-se, i si no ho aconsegueixes, ningú, ningú t’ho tindrà en compte. No
pogué resistir el repte i contestà: pots demanar el nomenament si accepten les següents
condicions: autoritat absoluta per fer i desfer, organitzar els serveis, acomiadar el personal
laboral i mèdic que calgui i nomenar els metges que cregui convenients. Facilitar els
pressupostos necessaris per l’acomodació del centre a les noves orientacions, i per a les
reformes necessàries i adquisició de material. Clausurar l’economat i la granja de porcs
d’immediat. Acceptades aquestes condicions i quantes més n’hagués demanat, el dia 10 de
març de l’any 1974 es va fer la presentació oficial del nou director davant de tot el personal de
l’Hospital.
El matí següent, en arribar a l’Hospital amb el modest cotxe oficial però amb xofer amb gorra
de plat, l’esperaven a les escalinates de l’entrada, les setanta auxiliars de clínica de la
plantilla (les quaranta originals, més les que havien substituït a les monges). Moltes d’elles
complien una feina d’infermeria que no els pertocava i que no podien fer legalment. Les
capdavanteres el rodejaren i li exigiren la modificació d’aquesta situació. Han d’entendre,
contestà, que no és possible resoldre aquesta irregularitat ara, aquí i en aquest moment, i
també que els malalts estan desatesos, i això no pot esperar. No volien raonar, en aquell
moment un metge que arribà es posà al costat del director i va ser empès contra la paret.
Aleshores, entrà en el seu despatx i cridà a la primera auxiliar de la llista. “Senyoreta, arreglarem,
per això hem vingut, aquest afer de les auxiliars i altres irregularitats, però en aquest moment,
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com pot entendre, no puc fer-ho, ara li prego torni a la feina”. Es negà en rodó. Emiliano
escrigui: “X. Y. Z. Director del Hospital de Enfermedades del Tórax, comunico a la señorita
A.B.C., auxiliar de clínica de este hospital, que a partir de la recepción de este escrito queda
despedida de sus funciones i anulado el contrato que tenia con este centro.” Que reculli les
seves coses i marxi de l’hospital. Va sortir rient, a fora es va sentir un fort enrenou. La segona,
canviant el nom, sortí amb el mateix escrit, la tercera, la setzena..., a fora hi havia força
xerinola. “No ho pot pas fer això, no en feu cas, només ho fa per espantar-nos”, deien. La
vintena, el mateix, a fora el brogit anava minvant, fins que tot quedà en silenci. La que feia vint-
i-quatre entrà plorant, volia tornar a la feina. Aleshores ella i la resta retornaren a la seva
obligació. Vint-i-tres persones acomiadades a primera hora, del primer dia, pesaven molt
s’obre l’ànima i el submergiren en un estat de decepció i pessimisme total. Després d’algunes
converses, els metges, qui més, qui menys, va entendre que aquella situació no es podia
mantenir. Dos caps clínics i deu adjunts i assistents renunciaren al contracte amb l’Hospital.

Es contractaren dos caps clínics qualificats, un d’ells procedent de la universitat de San
Francisco (Califòrnia) i que dos anys després va ser elegit per ocupar la direcció de la
Unió Mundial contra la Tuberculosi. Tres especialistes en pneumologia procedents de la
Residència de la Vall d’Hebron passaren al Sanatori i es contractaren metges assistents
fins a completar la plantilla. La recerca de personal d’infermeria fou molt més difícil, el
tipus de malalt, la situació  allunyada de la ciutat i el salari inferior al dels hospitals de la
Seguretat Social, varen fer que la necessitat urgent d’aquestes persones obligués a acceptar
tots els candidats que ho sol·licitaven, moltes vegades poc professionals, rebutjats d’altres
centres per escassa o nul·la preparació o per la poca dedicació a la tasca, per tant l’atenció
d’infermeria als malalts continuava essent  deficitària. S’imposava una solució, la manca
de A. T. S. no es resoldria fins que s’aconseguís una escola universitària d’infermeria a
l’Hospital  del Tòrax. La Direcció de Sanitat, sempre rebutjà aquesta possibilitat. Es parlà
amb el Dr. Obiols, catedràtic de psiquiatria i director de l’Escola d’Infermeria de l’Hospital
Clínic. Discutiren el tema: “miri, vostè té una escola on no tenen cabuda tots els alumnes
que hi volen estudiar, i nosaltres  tenim una gran carestia de tècnics que no tenen la
possibilitat de formar-se per manca d’escoles, però podem engegar-ne una per preparar
aquest personal que necessitem”. “Què diu ara! No sap la falta que fa, i el que els hi
agrairia que vostès tinguessin una escola a Terrassa que recollís tots els estudiants del
Vallès”. “Ja sap que les escoles d’infermeria, avui dia són universitàries, exigeixen unes
condicions materials i de professorat, i la participació en l’equip directiu d’un professor
titular de la Facultat de Medicina, i s’han de sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ciència”. Va
agafar un foli de sobre la taula, i va escriure més o menys: “D. Juan Obiols Vié, decano de
la facultad de Medicina de Barcelona declaro: que cada año quedan alumnos que no
pueden ingresar en la Escuela de Enfermeria por exceder la capacidad de la misma. Esta
Facultat no ve ningún inconveniente en que se autorice la creación de una nueva escuela
universitaria en el Hospital del Tòrax de Tarrasa”. No la va dirigir a ningú.
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La relació que ve a continuació, ens ha semblat que retrata una època de contrasentits
en la que un modest funcionari, sense cap coneixença i sense planificació, però amb
una argumentació sòlida, entrava a un Ministeri a mig matí, sense una cita concertada, i
sortia a mig dia amb una escola universitària d’infermeria a la butxaca.

El cap de Servei de Centres Universitaris del Ministeri d’Educació i Ciència, quan va
comprendre la realitat de la situació ho va prendre com una cosa pròpia. Va anar a parlar
amb el subsecretari del Ministeri, i a migdia, s’acomiadaren amigablement, portant, el
director, a la mà la concessió d’una escola universitària d’infermeria agregada a la
facultat de Medicina de Barcelona i ubicada a l’Hospital del Tòrax de Terrassa. Va deixar
clar que no podia oferir cap tipus de subvenció. En el B.O.E. nº 155 de data 30 .6. 77, surt
l’ordre ministerial de la creació d’una Escola Universitària d’Infermeria a l’Hospital del
Tòrax de Terrassa, assignada a la direcció del centre. Va ser delegat per la Facultat de
Medicina el Dr. Ruano, catedràtic d’Anatomia. Al Sanatori hi havia espai, l’equip de
manteniment del centre acomodà la  planta baixa de l’ala que havia quedat buida i
enllestiren, en poc temps, una escola amb aules magnífiques, sales de pràctiques, bi-
blioteca, serveis, pista de bàsquet..., i que va ser clau pel bon funcionament del centre
i un benefici per a la comunitat i pels malalts.

Poc després es va sol·licitar la catalogació del centre com hospital docent, presentant
les acreditacions i condicions que exigia la llei, i se li va concedir aquesta categoria,
adjudicant tres metges residents (MIR) en l’especialitat d’aparell respiratori.

LA REMODELACIÓ ARQUITECTÒNICA

La modificació profunda del centre era urgent i obligada, com ho va ser la renovació del
personal. Es donaren altes i s’acomodaren els interns en una de les ales i es reformaren
a fons les plantes de l’altra ala, per deixar, després de les obres, quatre-cents llits.

La Direcció de Sanitat procurà sempre complir el seu compromís. Aquells dos primers
anys s’aconseguiren un total de cent milions de pessetes per obres, més uns quaranta
per equipaments de radiologia, quiròfans, broncoscopis flexibles, respiradors,
ecocardiògraf i equips d’exploració funcional, que serviren per millorar la capacitat
d’atenció de l’hospital als internats i la col·laboració amb altres centres de la regió.

El Sanatori, com ja s’ha dit, s’havia construït encara amb el concepte de que la puresa
de l’aire, el sol, la naturalesa i el repòs curaven la malaltia. No hi havia calefacció a les
sales d’hospitalització, els sostres eren alts, els passadissos immensos, les galeries
obertes a tots els vents; a l’hivern, dintre les habitacions de ponent, la temperatura a la
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nit baixava per sota dels cero graus. Es rebaixaren els sostres, es recobrí el sòl, es
generalitzà la calefacció, s’instal·là la conducció per oxigen centralitzat i aire comprimit
i s’adquiriren llits articulats. Cada una de les plantes de l’ala desocupada es reformà,
amb habitacions per quatre, dos i una persona, amb un total de cinquanta llits. Cadascuna
de les cambres  tenia a l’interior lavabos individuals, banyera, dutxa, wàter, bidet i armaris.
Les galeries foren dividides i cada estança tenia el tros corresponent, aïllat del veí. Es
conservà l’equip de cirurgia toràcica i s’adquirí nou material quirúrgic, aparells d’anestèsia
i aparells de respiració assistida. Jubilat el Dr. Caralps, l’any 1974, el servei de cirurgia
continuà la seva activitat amb el Dr. Cuesta, fins el tancament del centre.

NINGÚ NO ÉS PERFECTE

Un matí es volgueren posar en marxa  els nous equips de radiologia, amb amplificadors
d’imatge, tomògrafs, etc., però no funcionaven. Ningú no havia previst que calia una
entrada amb més potència elèctrica. Per una nova presa, actuant amb urgència i acudint
a tots els coneguts, n’hi havia per tres mesos, i com és obvi, l’hospital no podia estar tres
mesos sense radiologia. Hi havia entre el personal de manteniment un sindicalista, en
aquell temps il·legal, que era l’ànima de les protestes. Havien recomanat al nou director
que procurés acomiadar-lo. Era però un home treballador, intel·ligent i bon electricista.
Manolo, li digué el director, des d’aquest moment, vostè és el cap de l’equip de
manteniment i hem de solucionar el problema del corrent elèctric. Pensà uns moments
i digué: tan sols tenim una solució. Entre els pins i a cent metres del sanatori hi ha un
transformador; només hem de connectar un cable de dos centímetres de diàmetre des
d’aquest fins el sanatori. Parlaren amb un enginyer de FECSA. L’home s’horroritzà. Era
il·legal, perillós, un frau a la companyia i un delicte penal i moltes coses més, però el
Sanatori no podia funcionar sense radiologia. Finalment acabà dient que el transforma-
dor, amagat entre espessos pins, no era inspeccionat mai si funcionava correctament.
Els acomiadà afirmant que ell no els havia vist mai, ni els coneixia i que en qualsevol cas
les responsabilitats caurien damunt d’ells. El cable, sortint per un forat de la teulada del
transformador i recolzat sobre els pins, entrava per una finestra del servei de radiologia
i subministrà electricitat al centre durant més d’un any.

NOUS CONCEPTES EN EL TRACTAMENT

La remodelació de l’hospital va coincidir amb l’aparició d’un nou medicament, la
rifampicina (RFM), que va canviar fonamentalment el tractament de la tuberculosi. Amb
una potent activitat bactericida sobre els bacils intracel·lulars i extracel·lulars i associada
a la INH i a un tercera droga, reduí el temps de tractament i evità les recaigudes. La Pz, era
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un medicament, poc usat, conegut des de l’any 1954, com una droga de segona línea o
de substitució, però associada a la RFM i a la INH, demostrà  la seva capacitat esterilitzant,
la seva escassa toxicitat a dosis terapèutiques  i passà a ser una droga de primera línea,
que forma part de les pautes antituberculoses, fins el dia d’avui. Amb l’eficàcia  dels
nous medicaments, l’organització i les regles del centre es capgiraren; els estudis, dirigits
per Wallace Fox a Hong-Kong i a Àfrica Est, demostraren que l’associació dels tres
quimioteràpics, amb el complement, ocasional, d’etambutol o estreptomicina, elimina
els bacils de l’esput en quinze dies i, exceptuant algun cas de resistència secundària
múltiple, cura tots els malalts en un període de temps de sis mesos. El tractament
ambulatori tenia la mateixa efectivitat; l’hospitalització només era necessària en aquells
que tenien mal estat general, tuberculosi extrapulmonar, insuficiència respiratòria,
resistències múltiples, vessaments, empiemes, perforacions i malalties associades, com
cirrosi, diabetis insulino-dependents i alcohòlics.

Com és propi de la naturalesa humana i de la prudència  o escepticisme del professional,
decebut en força ocasions, les noves pautes de tractament s’utilitzaren amb precaució,
especialment pels metges veterans, però ben aviat s’anaren incorporant les noves
directrius, es reduí el temps d’internament. i s’organitzaren les consultes externes, per
continuar el tractament ambulatori dels malalts

Veiem un resum de l’any 1975 publicat a la revista “Enfermedades del Tórax”, en el
principi de la reestructuració i reduïts a quatre-cents els llits hospitalaris.

MALALTS DE TUBERCULOSI AMB BACTERIOLOGIA POSITIVA A L’ESPUT: 786
Tractats per primera vegada: 573 (72,9%)
Ja tractats altres vegades, no correctament, amb recaigudes: 213 (27,1%)
Tractats amb tres drogues (INH, RFM i Etm) durant sis mesos: 53. Curats:
98%
Tractats amb tres drogues (INH, RFM i Pz),  durant sis mesos: 47.  Curats:
100%

El temps d’estada al sanatori començà un descens progressiu, que passà a ser de tres
mesos. Es féu evident l’eficàcia dels tractaments de sis mesos, en especial la combinació
que contenia Pz, que no tingué cap recaiguda. Des d’aquest moment s’aplicaren, cada
vegada més, les pautes de sis mesos. Com era obligat per la seva condició de sanatori que
acollia més de la meitat del malalts de tuberculosi de Catalunya, l’hospital es convertí en
un capdavanter dels nous tractaments curts i en un propagador de la seva eficàcia.

Fins a l’any 1982 el nombre d’ingressos anuals, es mantenia encara al voltant dels vuit-
cents i  l’estada al Sanatori havia passat a ser de dos mesos de mitjana. El 85% dels
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donats d’alta continuaven el tractament, controlats en les consultes externes de
l’hospital. El 22,9% dels internats havien fet tractaments anteriors incorrectes, i per
aquests, el temps de permanència en el centre era de sis mesos. El nombre de curats
que completaven el tractament era del 98%. El nombre de diabètics va augmentar,
passant d’un 3’01% a un 7’69%. El 56’8% de tots els ingressats tenien tuberculosis
molt avançades. Les defuncions varen ser el 4,48%, amb una edat mitjana de 55 anys.
Tots els que moriren eren persones abandonades, asocials, alcohòliques, amb tuber-
culosis agudes tòxiques o tuberculosis cròniques fibroses i insuficiència respiratòria i
malalties associades. Els internats per malalties no tuberculoses anaren en augment,
i varen ser dos-cents onze.

De l’any 1982 al 1985 els ingressats per tuberculosi foren uns sis-cents anuals. La
proporció de curats, controlats amb tractaments anteriors i defuncions, va ser similar.
L’any 1986, any del tancament del Sanatori per l’hospitalització de malalts, el centre
acollí amb tuberculosi quatre-cents vint-i-quatre malalts. Nou d’ells, el 2’1%, moriren
pocs dies després de l’ingrés,  el que ens mostra encara l’existència de subjectes
abandonats, amb la malaltia molt avançada, que ingressaven en estat terminal, importants
des del punt de vista epidemiològic per ser una font de contagi no controlada.

L’hospital mantingué fins el final un bon nivell assistencial. Els malalts amb resistències
secundàries, malalties associades com la cirrosi, diabetis, immunopaties.., eren enviats
a altres centres pel seu tractament.

Les publicacions i reunions científiques continuaren. Activitat científica després de la
remodelació. El març de 1977 el Sanatori organitzà una reunió internacional que moderà
la Dra. A. Rouillon, directora d’investigació de la Unió Internacional contra la Tuberculosi
(UICT) amb la participació del Dr. Karl Styblo, director de les Comissions Científiques de
la mateixa Unió, i en la que participaren els professors V. Farga de San Francisco
(Califòrnia), D.Larbaoui d’Arger, Blanco Rodríguez, Manresa Formosa, Guerra Sanz, Na-
varro, Pumarola i els caps de servei i especialistes dels hospitals de Catalunya. Un tema
clau va ser el tractament curt amb tres drogues i els bons resultats inicials obtinguts.

L’any 1978, invitat per la UICT, el Sanatori presentà una comunicació al XXIV Congrés
Mundial de la Tuberculosi celebrat a Brussel·les, en la que es presentaren dos-cents
malalts tractats amb tres drogues. L’esput s’esterilitza als quinze dies i no hi va haver
cap recaiguda (quan entrava la Pz en la combinació) divuit mesos després de finalitzar el
tractament. La toxicitat, especialment l’hepàtica, no augmentava per la inclusió de la Pz.
El director de l’Institut Pasteur de París, Dr. Jacques Grosset i el coordinador mundial
dels estudis prospectius de Àfrica-est i Hong-Kong, Dr. Wallace Fox, que posaren les
bases del tractament de la tuberculosi que avui encara són vigents, qualificaren l’estudi
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de definitiu ja que  demostrava, en la pràctica clínica, l’eficàcia i la baixa toxicitat d’aquests
tractaments de sis mesos amb tres drogues, en malalts tractats per primera vegada.

En la segona meitat dels anys setanta, els hospitals de Barcelona, Sant Pau, Hospital
Clínic, Vall d’Hebron etc, derivaven tots els tuberculosos al Sanatori de Terrassa. A les
sessions clíniques setmanals hi acudiren i participaren els caps i els metges de tots els
serveis de pneumologia de Catalunya. En aquest moment, l’Hospital tenia un alt nivell
científic i docent. Es presentaren comunicacions i ponències en tots els congressos de la
“Sociedad Española de Patología Respiratoria”, es presidiren reunions científiques en
diverses autonomies de l’Estat, s’ocupà la presidència de la secció de Tisiologia d’aquesta
Societat,  es presidí la Societat Catalana de Patologia Respiratòria, es formà part del
comitè de profilaxi i del de tractament de la UICT, es publicaren nombrosos treballs en les
revistes de l’especialitat nacionals, i estrangeres com “Tubercle and Lung Disease”, “Bulletin

of the International Union Against Tuberculosis”, “The International Journal of Tuberculosis

and Lung Disease” i “American Review Repiratory Disease” i es participà en congressos
internacionals com el d’Alger d’abril de 1979, on a petició del president de la reunió,
professor D.Larbaoui, es presentà un treball retrospectiu sobre l’activitat i la toxicitat de la
Pz en 868 malalts, xifra que no igualaren tots els altres ponents junts.

Per la seva importància citarem uns treballs d’investigació, presentats, un a Buenos
Aires el desembre de 1982 en el XXV Congrés Mundial de la UICT., titulat: “Estudi de les
concentracions de tuberculostàtics (INH, RMP,PZ i EMB) en sèrum i en líquid cèfalo-
raquidi de malalts amb meningitis tuberculosa, per mitjà de cromatografia líquida”.
Aquesta anàlisi, per falta de material apropiat, fou fet a la càtedra de fisiologia de la
facultat de medicina d’Alcalà d’Henares, que amb el seu assessorament i sense cap
condició, prestà tot l’utillatge.

L’altre estudi fou l’any 1986. La Sida creixia i la tuberculosi era la malaltia associada
més freqüent. L’augment de resistències per tractaments incorrectes, l’aparició de
mycobactèries genèticament resistents (MAIS), les mycobacteriosis disseminades en
malalts de Sida i la necessitat d’escurçar els tractaments, estimulaven la recerca de
nous medicaments. La Societat Portuguesa de Patologia Respiratòria sol·licità, al sanatori,
un estudi que es presentà a Caldas de Rainha, conjuntament amb els de la facultat de
Medicina d’Alger i el de la Universitat de Roma. Es tractà extensament dels nous derivats
de la RFM, de les quinolones, de la clofazimina, dels aminoglucòsids (amikacina), dels
inhibidors de les beta lactamases i de la immunoteràpia (linfoquines, interferon gamma,
indometacina, levamisol...).

Una ponència presentada al congrés de Santander de 1982 amb la col·laboració tècnica
dels Drs. Jordi Setoain i Jaume Sedó, estudià en 85 malalts curats, amb radiologia i
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proves funcionals finals normals, els resultats obtinguts amb la gammagrafia pulmonar
per perfusió, emprant microesferes de gelatina marcades (99mTc) i gammagrafia per
ventilació amb 133 Xe (10/15 mCi). En tots els casos hi ha una disminució o anulació de
la perfusió, localitzada en el lloc de les lesions curades, encara que la radiografia i
l’exploració funcional final fossin normals.

SITUACIONS DERIVADES DE LA FALTA DE SERVEIS SOCIALS

Durant tots aquests anys, el sanatori, donà una assistència mèdica excel·lent i una
atenció humanitzada als internats. L’organització i l’ordre interior, però, seguien amb les
seves mancances.

Des d’un principi, s’havien acumulat a l’Hospital, a més de tuberculosos curats, tota
mena de subjectes, amb deficiències mentals alguns, altres sense família, o més
freqüentment abandonats, i vividors professionals que tenien el Sanatori com una casa
d’hostes. Algun parent venia una vegada al mes a fer-li firmar o posar l’empremta en una
autorització per cobrar i quedar-se la pensió de l’avi. Un cap d’estació d’una població
propera a Terrassa havia abandonat allà a la seva mare, i no respongué mai a cap citació.
Les filles d’un avi de Vilanova i la Geltrú respongueren que no tenien lloc per allotjar al seu
pare, i que com que creien que no tornaria, havien venut el pis que ell posseïa.

L’Ajuntament de Barcelona havia signat un conveni amb el PNA per internar els
tuberculosos dependents de la beneficència municipal, però acabaren ingressant els
indigents i també els nordafricans amb tuberculosi activa, sense cap paper, que alliçonats
per algun paisà, arribaven il·legalment i com podien a la Plaça de Catalunya i d’allà la
guàrdia urbana els portava al Sanatori.

Un matí, sense avisar i començant pel domicili del cap d’estació, amb la furgoneta del
Sanatori es traslladaren els asilats que tenien casa, a la porta de casa seva.

EPÍLEG

En els seus trenta-cinc anys d’existència hospitalària, el centre acollí uns trenta-cinc mil
malalts de tuberculosi. L’any 1953 moriren el 12’98%, l’any 1963  l’11’55%, l’any 1966 el
9’06% ,  l’any 1976 el 6’75%,  l’any 1982 el 4’4% i l’’any 1985 el 2’2%. Les defuncions
eren degudes a malalties associades que deprimint la immunitat reactivaven tuberculo-
sis latents o aquelles que, per deixadesa, ingressaven en una fase terminal.
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Els abandonaments del centre, abans de finalitzar el tractament eren del 40’6% l’any
1961, el 16’5% l’any 1976 i el 2% l’any 1985.

L’ingrés de malalts amb antecedents de tractaments anteriors incomplets, irregulars o
que havien fracassat, eren el 31% l’any 1961, el 27’8% l’any 1976 i el 18’8% l’any 1985.
Aquests malalts deixaven el nou tractament en una proporció tres vegades més alta que
aquells tractats per primera vegada.

Des de 1974  a 1986, sortien pràcticament curats el 100% dels tractats per primera
vegada que havien completat el tractament. L’any 1983 s’envià una enquesta a 648 ex
interns que havien estat donats d’alta curats cinc o més anys abans, set havien mort
d’altres malalties, sis d’ells eren malalts amb dificultats socials que havien fet dos o més
tractaments. Un de sol, havia reactivat la tuberculosi.

Vint-i-dos anys després del tancament del Sanatori per a l’admissió de malalts, un
centre com aquell queda molt lluny del concepte que es té avui d’hospital. El traspàs
d’una medicina passiva que donava preferència a la curació per la pròpia naturalesa a
una d’activa que confiava només en la terapèutica, va ser lent i va comportar dificultats.

Com és natural passaren pel sanatori tot tipus de subjectes Hi havia sants, alienats,
malfactors, que explicaven com espoliaven a les seves víctimes, savis, poetes que escrivien
nostàlgics: “yo les vi alejarse lentamente, y envidioso les seguí con la mirada; desde

entonces yo busco vanamente las caricias y ternura de una amada”; ex campions mundials
de boxa, sonats, que els havies de tranquil·litzar contant, un, dos ..., deu, KO il·luminats,
presos que inspirats en el TBO lligaven llençols, pantalons, camisa, etc, i es despenjaven
des d’una finestra, prostitutes que renunciaven el tractament però no a la seva vida i
morien als vint-i-dos anys amb una caquèxia tòxica pròpia de l’era pre antibiòtica, ex
monjos en situació conflictiva amb ells mateixos, pilots de grans petrolers  que esperaven
sempre fer l’últim viatge per tractar-se seriosament i morien en mig de l’oceà Índic i
també moltes persones normals que patiren una malaltia que les apartava de la societat,
que les assenyalava per tota la vida, que els lliurava del servei militar, i que els podia
dificultar el matrimoni, i que tots plegats són els que escrigueren la història viva d’aquestes
institucions.

L’any 1977, amb el primer govern de la Generalitat, el Sanatori va ser el primer, i durant
força temps, l’únic centre sanitari traspassat. El primer conseller  de sanitat visità el
sanatori  i manifestà la voluntat de conservar-lo adaptant-lo, a les noves necessitats.
Durant el seu mandat, l’Hospital seguí la seva trajectòria i feu esforços per controlar la
tuberculosi a Catalunya, Quan l’any 1980, un nou govern regí el país, decidí tancar-lo.
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La direcció i el personal, estaven d’acord en que els tuberculosos no necessitaven un
Hospital propi i buscaven noves funcions pel centre i ocupacions per professionals amb
bona formació pneumològica. El gerent de la Regió Centre no escoltava. Algunes reunions
amb el conseller no aportaren cap solució. L’any 1984, els municipis de Sabadell i
Terrassa es proposaren fer un gran hospital mancomunat. En una reunió entre els dos
ajuntaments, les cambres de comerç, sindicats, representant del Col·legi de Metges,
Mútua de Terrassa i la direcció del Sanatori, es decidí aixecar un hospital de nova
construcció, en lloc d’acondicionar l’Hospital del Tòrax. Aquest quedà condemnat. L’any
1986 un sanatori no era necessari, els tuberculosos ja no eren un perill per la societat, la
major part de malalts no necessitaven ser hospitalitzats, i cap d’ells un temps llarg. El
hospitals generals i els ambulatoris els atenien i els curaven.

Es continuà la tasca amb estades cada vegada més curtes i amb un augment constant
de les consultes externes. Finalment, a la tardor de l’any 1986 es rebé una nota de la
gerència dient que el Sanatori quedava tancat per a l’admissió de malalts. El dia 31 de
desembre d’aquell any 1986 es donà l’alta a l’últim internat.

L’edifici passà a la propietat de l’Ajuntament de Terrassa, que ha convertit una petita
part en estudi cinematogràfic, abandonant la resta.

Cinc metges, una infermera,  una administrativa i tres  auxiliars, decidiren, pel seu compte,
continuar en les consultes externes i a més, en la que es va dir primer Àrea 7 Centre, que
engloba sis comarques amb un milió cinc-cents mil habitants, i endegaren un programa
de prevenció i control de la tuberculosi que aconseguí la col·laboració de tots els metges
i dels hospitals de la regió.  Aquest equip ha creat unes estructures i uns models de
documents que permeten recollir, amb total fidelitat, les dades epidemiològiques
necessàries per valorar la situació i el curs de la tuberculosi en la regió, que es publiquen
en una Memòria anual i que es poden extrapolar a tot Catalunya. Assessora els
professionals que ho demanen, en els tractament de malalts poliresistents i els que
tenen malalties associades, i també col·labora en les prospeccions tuberculíniques i en
el control i el tractament preventiu dels positius. És un programa capdavanter que ha
presentat els seus resultats en nombroses publicacions, congressos nacionals i
internacionals com el de Boston, i elogiat per la OMS i la UICT en diverses ocasions,  i
copiat per altres autonomies de l’Estat. La unitat residí a l’edifici del Sanatori durant deu
anys, fins el tancament definitiu. Des d’aleshores, continua la seva activitat en uns
baixos de la Mútua General de Terrassa.



248 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 225-250, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras

BIBLIOGRAFIA
1. Bartolomé Benítez Franco. Patronato Nacional Antituberculoso. TUBERCULOSIS. Es-
tudio de la lucha de esta enfermedad en Espanya (1939-1949). Madrid 1950.
2. Patronato Nacional Antituberculoso. Decreto Ley de 20 de diciembre de 1936. B.O. de
22 de diciembre.
3. Ley de Bases del Patronato Nacional Antituberculoso. Jefatura del Estado. Ley del 5
de agosto de 1939. B.O. del dia 14.
4. Anales de la  Ciudad Sanatorial de Tarrasa. Vol. 1, núm. 2, año 1956.
5. Memoria de la Ciudad Sanatorial de Tarrasa. 1961.
6. Memoria de la Ciudad Sanatorial de Tarrasa. 1969.
7. P. Miret, E. Balada, J.Turell, A.Espinar, J.L. López. Estudio prospectivo  de los resulta-
dos obtenidos en el bienio 1975 – 1976 en el Hospital del Tórax de Terrassa. Enfermeda-
des del Tórax.  Año XXVIII  Núm. 106, pàg.135-142.
8. P.Miret. Etude rétrospective de l’utilisacion du pyrazinamide. Actes du Symposium
tenu à Alger les 1 et 2 avril 1979. pag. 67 – 73.
9. M. Pina, H. Bravo, A.Espinar, P. Miret. Estudio comparativo de dos grupos de
enfermos tuberculosos ingresados en 1966 y 1976. Arxivos de bronconeumologia. Vol.
15, núm. 4,  oct-dic. 1979.
10. P. Miret, E. Balada. Six month treatment  of pulmonary tuberculosis by a  combination
of isoniazid, rifampicin, and pyrazinamide. Bulletin of de International Union - Against
Tuberculosis. Vol. 54 , num. 1, march 1979.
11. P.Miret and others. A study of serum and cerebro espinal fluid levels of tuberculostatics
(INH, RFM, PZ, Etm)   I.U.A.T. Vol. 57, num. 3-4, set-dis. 1982.
12. P.Miret, J.M. Pina , J.L. López. El control de la tuberculosis en la Región Sanitaria
Centro de Catalunya, durante el período 1986 – 2000. Archivos bronconeumologia. Vol.
39, núm. 10, oct. 2003.

HISTÒRIES PERSONALS

* Una ambulància de l’Ajuntament de Barcelona, traslladà un dia al sanatori una dona

jove. Tenia vint-i-dos anys, pesava trenta-cinc quilograms i amidava un metre seixanta-

cinc centímetres. Semi obnubilada, semblava per el que deien els acompanyants, que la

xicota vivia en un pis del barri vell, amb tres amigues que acollien a tothom i en tot

moment, en unes orgies comunitàries, contínues per a les mestresses, que duraven

hores o dies pels visitants, que s’anaven renovant. Aquell matí una de les companyes

s’adonà que no podia aguantar-se dempeus. Avisà a un metge, aquest a una ambulància

i aquesta al Sanatori de Terrassa. Venia amb hipotròfia marcada, caquèctica i

deshidratada. La radiografia mostrava una tuberculosi aguda, molt avançada, que ocupava
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tots els camps pulmonars, policavitada amb disseminacions broncògenes, destrucció

del lòbul superior esquerre i hipòxia secundària. La seva vida estava molt compromesa.

Com que la naturalesa humana té factors desconeguts especialment immunològics, la

malalta, contra tot pronòstic, evolucionà molt millor del que feien suposar les seves

lesions inicials. Després d‘una setmana de tractament disminuí la intoxicació, millorà

l’estat general, augmentà lleugerament el pes i la malalta pogué posar-se dempeus. A

les vuit setmanes havia guanyat dotze kilograms de pes, i estava optimista. Abandonà

l’Hospital i no aconseguiren que continués ni els controls ni el tractament. Tres mesos

més tard morí al servei d’urgències de l’Hospital Clínic. En els seus vint-i-dos anys de vida

només va conèixer la prostitució i la malaltia.

* Altres tingueren un final feliç. A finals de l’any 1982 ingressà un guineà amb una

tuberculosi molt avançada. Als setze anys el president Macias l’envià a la selva de

l’interior, en un règim d’esclavatge, dedicant-lo al cultiu i recol·lecció de la canya de

sucre. Un any més tard comença amb tos, febre, hemoptisis; el tracten, sense deixar el

treball, de manera irregular, i finalment quan ja no és útil, el traslladen a l’Hospital de

Malabo on  davant de la gravetat que presentava, dos metges espanyols contractats i un

de guineà, signen conjuntament un certificat que diu textualment que no tenint ells

mitjans per tractar-lo, recomanen sigui remès a l’estranger, i l’envien a casa seva. Un

missioner el trasllada a un sanatori de Madrid, on sojorna vuit mesos i d’allà el traslladen

a Terrassa. Patia una tuberculosi extensa que havia destruït el pulmó esquerre, el lòbul

superior dret, i una cavitat de paret gruixuda amb un nivell en el lòbul inferior. Havia

desenvolupat resistències bacterianes als quimioteràpics habituals. Una pauta amb

protionamida, cicloserina i pirazinamida, no aconseguí negativitzar l’esput i a més la

cicloserina començà a trastornar la seva personalitat i fou suprimida. L’estat general era

molt deficient, la insuficiència respiratòria era greu, el VEMS del 45%,  FEV 25-75 el 38%,

l’intercanvi de gasos alterat i el risc de morir elevat. Esgotats els recursos i tenint en

compte que la resistència a la isoniacida és parcial i que dosis molt per sobre de les

terapèutiques inhibeixen el bacil al laboratori, però també augmenten la toxicitat,

assumint el risc i segurament per primera i única vegada a la història, s’instaurà un

tractament amb isoniacida 1.200 mg, dosi quatre vegades superior a l’habitual, kanamicina

1gr/ dia, i tiacetazona 150 mg/dia. Com que la naturalesa humana té els seus misteris i

l’home els seus protectors, la isoniacida, tot i l’alta dosi administrada durant divuit

mesos, no provocà ni hepatopaties ni neuropaties ni cap altre trastorn. La kanamicina

1gr.diari, durant sis mesos, no alterà la funció renal en cap moment i la tiacetazona no

perjudicà tampoc les cèl·lules sanguínies. La baciloscòpia negativitzà per sempre més,

la caverna del lòbul inferior dret cicatritzà, els lòbuls mig i inferior dret s’expandiren

ocupant l’espai del superior; del pulmó esquerre totalment esvaït, quedaren algunes

fibres sobre l’hili, i la retracció de la pleura diafragmàtica i costal intentà tancar l’espai.

La tuberculosi estava curada, encara que la insuficiència respiratòria no es modificà.
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Aquest guineà, en aquestes circumstàncies, estudià el batxillerat i més tard teologia al

seminari de Barcelona i s’ordenà sacerdot en una cerimònia molt colorista que aplegà a

parents i coneguts que sortiren per primera vegada del seu país. Avui, passats vint-i-cinc

anys segueix molt bé en una parròquia de l’Eixample.

* Una nit ingressà un home de seixanta anys amb un estat general deplorable per una

insuficiència suprarenal aguda. Exposà que era un monjo exclaustrat i demanà la

presència del capellà de l’Hospital. Amb dificultat per una ronquera intensa, explicà que

el juliol de l’any 1936, fugí esverat del monestir de Montserrat, on assassinaren a vint-i-

cinc dels seus companys. A Suïssa, emmalaltí de mal de Pott i va ser internat en un

sanatori. En sortir l’acompanyà i convisqueren, la infermera que l’havia cuidat. Dos

mesos enrere, trobant-se molt malament i enyorant la seva estada a Suïssa, anà a

consultar un metge en aquell país. Diagnosticaren una insuficiència suprarenal i

aconsellaren un tractament amb milicorten. Com que cada dia es trobava pitjor, un

metge del Passeig de Gràcia que el visità aquell dia, l’envià d’urgència al Sanatori.

Tenia una tuberculosi laríngia destructiva, una tuberculosi pulmonar antiga bilateral

fibroulcerada amb retracció al vèrtex, una orquiepididimitis tuberculosa, i una insuficiència

suprarenal del mateix origen. Creient que es moria, el que també creien tots els altres,

demanà al sacerdot de l’Hospital la confessió i l’absolució de les seves faltes. Com que

el dret canònic reserva el perdó d’alguns pecats a la jerarquia, es comunicà al bisbat el

cas, però aquest estava reservat a Roma. En comunicació amb la Secretaria d’Estat del

Vaticà, autoritzà d’immediat la celebració de la penitència i del matrimoni. En el llit del

Sanatori, pijama hospitalari, la veu molt ronca, i la presència dels dos fills i de dos

testimonis, un metge i un malalt, es celebrà la cerimònia, molt emotiva pels pocs que la

presenciaren. No morí, es recuperà, quedà en pau amb si mateix i amb la consciència

tranquil·la, visitava cada any el Sanatori.
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UNA “RESIDENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ENFERMEDAD”

PER A LA CIUTAT DE GIRONA (1956)

MERINO PALOMAR, Purificació
ROIG GARCÍA, Josep

RESUM: Amb la implantació a l’Espanya de postguerra del Seguro Obligatorio de
Enfermedad es va iniciar la construcció de les Residències Sanitàries per donar

assistència a les classes treballadores. En aquest estudi es recullen totes les dades

referents a la que es va inaugurar a Girona l’any 1956. Es fa referència especial a la

ubicació, característiques del terreny i de l’edifici i la significació que va tenir per a la

ciutat. Es descriu també la plantilla inicial de professionals.

Paraules clau: Residència Sanitària Girona. Seguro Enfermedad.

RESUMEN: Con la implantación en la España de postguerra del Seguro Obligatorio de
Enfermedad se inició la construcción de las Residencias Sanitarias para dar asistencia

a las clases trabajadoras. En este estudio se recogen todos los datos referentes a la que

se inauguró en Girona en el año 1956. Se hace especial referencia a la ubicación,

características del terreno y del edificio y la significación que tuvo para la ciudad. Se

hace una descripción de la plantilla inicial de profesionales.

Palabras clave: Residencia Sanitaria Girona. Seguro Enfermedad.

*

EL MODEL D‘HOSPITAL

Després de la creació del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”  l’any 1944 i amb el canvi

de dècada es va iniciar la construcció de les “Residències Sanitàries” a tota Espanya.

Van ser els primers centres que acompanyaven una concepció diferent de la medicina

hospitalària. La seva essència o raó de ser  era la de proporcionar als obrers i persones

econòmicament més febles un règim d’assistència sanitària acceptable. El concepte

d’“hospital” tenia connotacions pejoratives. Recordava institucions del passat amb una

fama dolenta, per això calia canviar la denominació.
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La construcció de les Residències Sanitàries de la Seguretat Social va seguir un model

nou inspirat en els hospitals nord-americans. Aquest model va venir posteriorment

desenvolupat en el llibre titulat “Residencias Sanitarias”, escrit per Siro Azcona, metge

del “Instituto Nacional de Previsión” (I.N.P.) i editat  l’any 1954 per l’editorial “Plenitud”

de Madrid (1).

Quan es van iniciar les gestions per a la construcció d’una nova Residència a Girona,

l’assistència hospitalària de la ciutat era coberta per l’Hospital de Santa Caterina, la

Clínica Girona, la Clínica Muñoz, la Clínica Bofill, la Clínica l’Aliança, la Clínica l’Esperança

i l’Hospital Militar (2).

L’equip que va assumir la direcció de l’edificació del nou centre va ser el propi cos

d’arquitectes del I.N.P. del què era director Aurelio Botella i Enríquez. Aquest arquitecte

ja tenia experiència en el disseny i construcció d’altres hospitals com la Residència

Sanitària de Granada i el Sanatori Anti-tuberculós de Madrid “Dr. García Orcoyen”.

ADQUISICIÓ DEL TERRENY I INICI DE LES OBRES

El 18 d’agost de 1950, Salvi Sendra i Rivas com a director provincial de l’I.N.P. a Girona

va firmar un document privat per obtenir  un dret de compra sobre uns terrenys situats al

terme municipal de Sant Gregori, en un paratge anomenat “Quintana de Dalt” (Fig. 1).

Els seus propietaris eren la família Salvatella i Roca. La superfície era de 17.882 metres

quadrats i el preu de venda de 22 pessetes el metre quadrat. L’administrador de l’I.N.P.

en aquells moments era Antoni Salillas Cortés.

El 21 d’octubre d’aquell mateix any es va realitzar una escriptura pública de compravenda

de l’esmentat solar, avalada pel notari Sr. Genover de la ciutat de Girona  per un valor

total de 393.423,25 pessetes.

Les primeres actuacions es van dur a terme abans de finalitzar l’any 1950 i van consistir

en uns primers moviments de terra i aplanaments. L’empresa contractada per fer les

obres de construcció va ser “Fèlix Huarte i Cia.” que va haver de desplaçar-se a Girona

per realitzar-la, doncs no estava fent altres construccions a la ciutat ni a les rodalies.

Un dels principals problemes amb què es van trobar a l’inici van ser unes filtracions

d’aigua que venien del riu. Calia una fondària mínima de dos pisos sota terra i va ser

necessari un reforç especial de les parts més baixes.  L’estructura externa de l’edifici es

va acabar l’any 1954. Les instal·lacions elèctriques es van encarregar a l’empresa de
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Josep Ginés i Pons que es va ocupar, a més de la instal·lació convencional de llum, de les

infraestructures pel servei de radiologia i radioteràpia.

Un cop finalitzada la construcció de l’edifici es va dur a terme la inscripció d’obra nova el

dia 27 d’abril de 1956. Aquesta va incloure un total de 9.000 metres quadrats edificats

en dues plantes soterrades, un soterrani, una planta baixa i deu pisos. El valor global de

la nova edificació es va estimar en 73.559.571,98 pessetes.

Fig. 1. “Quintana de Dalt” vista des del campanar de la Catedral.

REPERCUSSIONS PER A LA CIUTAT

La decisió de situar la futura Residència en aquest lloc sembla que responia a un factor

d’imatge. L’aspecte espectacular d’un edifici de deu plantes, com a manifestació de

poder i modernitat, aconsellava  situar-lo en un punt d’obligat trànsit per aquelles persones

que des del país veí  entraven  a Espanya. L’anterior règim feia ostentació de cara a

l’estranger de tot allò que podia mostrar la seva solidesa. La carretera nacional, que des

de la  Jonquera es dirigia al centre del país, havia de passar per aquesta estreta franja de

terreny vora el riu per enfilar-se després cap a la ciutat.

La construcció d’aquest edifici va suposar un xoc important pels habitants de la ciutat.

Es combinava la majestuositat d’un edifici de grans proporcions lluny de la ciutat amb

una  plana sense edificar. Va ser la primera obra feta a Girona amb formigó armat i
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l’exterior amb obra vista. Aquests fets xocaven molt amb la fesomia que presentava la

ciutat a mitjans dels anys cinquanta.

No va ser només l’impacte estètic de l’edifici sobre la mentalitat dels habitants de

Girona sinó que la construcció de l’hospital va influir també en altres aspectes. La gran

necessitat de mà d’obra, sobretot no qualificada, va provocar que hi hagués un  petit

moviment migratori. La majoria dels peons d’obra que es van contractar provenien de les

mateixes localitats andaluses: Villa del Río a la província de Còrdoba i Arjona a la província

de Jaén. Altres treballadors de caire més especialitzat com els encofradors van venir de

Saragossa.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ

L’hospital va comptar al principi amb 291 llits en habitacions per a un, dos, tres o quatre

pacients segons la distribució per especialitats que figura a la taula 1

habitacions habitacions habitacions habitacions TOTAL
individuals de 2 llits de 3 llits de 4 llits LLITS

Medicina        12         12         -       18    108

Cirurgia        12         14         2       18    118

Maternitat          4          -         -         5      24

Pediatria          5           6         -         6      41

LLITS         33 64         6      188    291

Taula 1. Distribució de les habitacions per especialitats.
Fons: Qüestionari sobre Institucions Sanitàries. Girona 1958.

Aquesta distribució va ser exclusivament teòrica doncs quan es va inaugurar la Residència

es va dedicar només a les especialitats quirúrgiques. La medicina interna com a

especialitat no va arribar al centre fins molts anys després. A més, l’hospital comptava

amb deu quiròfans, dues sales de guixos i dues sales de parts.

L’edifici tenia 111 dutxes, 71 per malalts i la resta pel personal sanitari. També hi havia

346 lavabos, 193 wàters i 44 banyeres. L’aigua corrent era pròpia, procedia d’un pou i es

feia passar per un descalcificador. La llum elèctrica venia per la xarxa general del municipi,

però es tenia també un grup electrogen de 110 c.v. i 48 acumuladors per tal de facilitar-

la en casos d’emergència.
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Als soterranis es van instal·lar quatre calderes per a la calefacció central, tres generals

i una altra dedicada exclusivament als quiròfans i a la reanimació. També es generava

vapor d’aigua de manera centralitzada per altres quatre calderes: tres per nodrir les

necessitats dels quiròfans i la cuina i una altra per dotar d’aigua calenta a tot l’edifici.

El centre disposava de 6 muntacàrregues: dos pels àpats, dos per a la roba i dos més

pels quiròfans i l’esterilització.  Tenia també tres ascensors portalliteres i dos per

persones. Les rajoles per a la construcció de l’hospital provenien  de València i van ser

transportades en tren.

Després de tan gran obra només es van obrir tres plantes: 5a. 6a. i 7a. Així va funcionar

fins a la dècada dels 70 en què es va obrir la 4a. planta.

Fig. 2. La Residència finalitzada i abans d’ésser inaugurada.

LA DISTRIBUCIÓ DE LES PRIMERES ACTIVITATS

Les tres úniques plantes que es van posar en funcionament per a l’hospitalització de

pacients a partir de la seva inauguració el 13 d’abril de 1956 es van dedicar a cirurgia

general (5a. planta), traumatologia i altres especialitats quirúrgiques (6a. planta) parts i
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ginecologia (7a. planta). La part nord de cadascuna es va dedicar als quiròfans de les

respectives especialitats.

La novena i desena plantes es van dedicar a serveis diversos. A la part central de la

novena es va instal·lar la capella, al sector est la residència de les monges i  al sector

oest les habitacions dels metges residents. A la desena planta hi havia el menjador i les

sales d’estar dels metges residents i altres empleats que residien a la casa. La planta

vuitena es va obrir l’any 1961 per posar l’Escola d’Infermeres. A la part central es trobaven

les aules i als laterals les habitacions per a les alumnes internes.

Les plantes tercera i quarta van quedar sense cap utilització. Restaven diàfanes. Amb el pas

del temps la quarta també es va preparar per a hospitalització de malalts. La tercera tenia en

la seva part central uns espais destinats a la Reanimació que mai no es van arribar  a obrir per

manca de personal. Es va haver d’esperar a l’any 1978 en què es va crear el servei de

Medicina Intensiva  i la Unitat Coronària perquè s’habilités aquell espai. Quan es va inaugurar,

ja no estava d’acord el seu disseny amb les necessitats i els corrents de distribucions d’espais

hospitalaris que imperaven. Malgrat tot es van estar utilitzant durant un temps.

A la part central de la segona planta es va instal·lar el laboratori d’anàlisis clíniques que

portava el Dr. Ribas i Bonet. L’espai central de la primera planta  es va destinar a l’àrea

d’esterilització, una de les poques unitats juntament amb la cuina que ha mantingut la seva

ubicació original des de l’inici de la Residència, i a un magatzem de productes farmacèutics.

El Col·legi de Farmacèutics controlava meticulosament el subministrament equitatiu de

productes a l’Hospital per part de les diferents oficines de farmàcia de la ciutat i una monja

era l’encarregada de portar el registre i subministrar-los als diferents serveis.

En la zona oest de la planta baixa es van ubicar la radiologia i la radioteràpia. La part

restant es va destinar a les oficines de l’administració. A la part oest del primer soterrani

hi havia l’habitatge d’Antoni Martínez, conserge de l’hospital, la cuina en la zona central,

que també s’ha mantingut fins l’actualitat i el dipòsit de cadàvers. Més tard es van afegir

els laboratoris d’anatomia patològica a la banda est.

A la zona oest del segon soterrani es van instal·lar els magatzems de material pel

manteniment del centre, també conegut com a “magatzem dels trastos vells”. La resta

de la planta era ocupada pels forns i les calderes de calefacció, una de producció

d’aigua calenta, una altra per a les necessitats dels quiròfans, dos per a la calefacció de

tota la Residència i tres per a la producció de vapor per a la bugaderia i esterilització.

Totes eren alimentades per carbó durant els primers deu anys de funcionament de

l’Hospital i més tard es van adaptar les calderes a cremadors de fuel. A la zona est es va

situar el taller de manteniment. Hi havia un tercer soterrani de superfície molt reduïda
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per on entraven les instal·lacions d’aigua que provenien d’un pou. Ben aviat es van

connectar les canonades de la casa a la xarxa d’aigua corrent de Girona.

PLANTILLA  DE TREBALLADORS A L’INICI DE LA RESIDÈNCIA

La plantilla el dia de la inauguració del centre era d’unes 150 persones, incloent-hi

personal facultatiu, personal sanitari no facultatiu i personal no sanitari. L’any 1963 la

plantilla complerta de l’Hospital ja s’havia incrementat lleugerament. La distribució per

estaments ve reflectida a la taula 2.

DIRECTIUS
Facultatiu ........................ 1

Administratiu ................... 1

FACULTATIUS
Caps d’equip ...............  21

Ajudants ......................  21

Residents ....................... 2

ALTRES SANITARIS
Practicants ...................... 1

Llevadores ...................... 4

Cap d’infermeres ............ 1

Infermeres ...................  46

Auxiliars clínics .............. 17

ALTRES
Capellans ....................... 1

Administratius ................. 7

Subalterns ...................  55

Personal d’ofici ............  15

RELIGIOSES
Amb títol sanitari ............. 5

Sense títol sanitari .......... 4

Taula 2. Personal al servei de la Residència Sanitària de la Seguretat Social
a finals de 1963.
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ALGUNES DADES DEL INICIS DE L’ACTIVITAT

El dia de la inauguració del centre va venir un “subsecretari” de Madrid dintre de les

diferents representacions oficials presents. Després es va fer un dinar a “la Flora” de

Banyoles. En tornar el cotxe del subsecretari va tenir un accident, de tal manera que va

necessitar assistència hospitalària. Les conseqüències van ser més greus del que es

pensava i va morir. Aquesta situació va crear una important tensió al centre fins que es

van conèixer les conseqüències de tan desafortunat desenllaç.  La incògnita es va

desvetllar dies més tard amb l’arribada d’un motorista amb un missatge oficial que

decidia que a partir d’aquell dia l’hospital havia de disposar d’una ambulància pròpia a

la porta del centre.

Fig. 3. Diario “Los Sitios” nº 3.900 del primer d’octubre de 1955

El cost mitjà diari d’estada d’un pacient l’any 1957 era de 213 pessetes el 1962 era de

300 pessetes. Es van necessitar 6.061.752,21 pessetes per pagar a tota la plantilla

durant tot aquell any. El pressupost total de l’Hospital aquell any era de 12,5 milions de

pessetes.
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El càlcul aproximat del valor de l’edifici amb totes les seves instal·lacions al cap d’un any

de funcionament (1957) era de 111 milions de pessetes.

El 13 d’abril de 1956 es va realitzar la primera intervenció quirúrgica. Era un divendres i

es tractava d’una noia de 16 anys de Banyoles (J.P.O.) afecta d’una apendicitis crònica.

Hi va haver molta expectació al quiròfan. El cirurgià va ser el Dr. Llobet, l’ajudant era el

practicant Sr. Desoi, la instrumentista va ser  la infermera Joaquima Ribot i l’anestesista

el Dr. R. Ros. La intervenció no va presentar cap dificultat i al cap de poc més de mitja

hora s’havia acabat amb èxit i gran satisfacció per part de l’equip quirúrgic. La segona no

es va fer fins dos dies més tard, el diumenge 15 d’abril i va ser d’urgències.
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UN RECORD DE FRANCESC DURAN REYNALS

ALS 50 ANYS DE LA SEVA MORT

TOMÀS CABOT, Josep
Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Amb motiu del cinquantenari de la seva mort,  s’ofereix un breu resum de la vida

professional d’un  metge català, Francesc Duran Reynals, que es va dedicar amb profit,

durant molts anys, a l’estudi biològic del càncer i que, des dels Estats Units, assolí per

aquest motiu un prestigi internacional.  L’autor de la comunicació ha usat com a suport

bibliogràfic obres com els Homenots de Josep Pla, les Memòries de Sagarra i el Turró de

Pedro Domingo, que fins ara no havien servit per aquest objectiu, malgrat les interessants

notícies que contenen sobre el personatge recordat aquí.

Paraules clau:  Duran Reynals, teoria vírica del càncer, Universitat de Yale, senyora de Duran Reynals.

RESUMEN: Con motivo  del cincuentenario de su muerte, se ofrece un breve resumen  de

la vida profesional de un médico catalán, Francisco Duran Reynals, que se dedicó con

provecho durante muchos años al estudio biológico del cáncer y que desde los Estados

Unidos alcanzó un prestigio internacional. El autor de la comunicación ha usado como

soporte bibliográfico obras como los Homenots de Josep Pla, las Memòries de Sagarra y

el Turró de Pedro Domingo, que hasta ahora no habían servido para este objetivo , a

pesar de las interesantes noticias que contienen sobre el personaje recordado aquí.

Palabras clave: Duran Reynals, teoría vírica del cáncer, Universidad de Yale, señora de Duran Reynals.

*

Tres circumstàncies m’han animat a presentar aquesta comunicació sobre Francesc

Duran Reynals, que fou segurament, amb August Pi Sunyer i amb Josep Trueta, el metge

català més conegut i apreciat al món científic anglosaxó durant les dècades centrals del

segle vint. Primer, m’ha fet pensar en ell el recentíssim cinquantenari del seu traspàs,

que va tenir lloc el dia  27 de març de l’any 1958  i que ara, mig segle més tard, ens ha

passat gairebé desapercebut, malgrat que el personatge conserva  merescudament tot

el seu prestigi internacional.  Segon,  que aquest XV Congrés d’Història de la Medicina

Catalana proposa, en una de les seves quatre seccions temàtiques, qüestions relacionades
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amb la guerra civil i la dictadura. Ho podria ser l’exili forçat d’alguns metges catalans. I

penso que Duran era un d’ells. Havia sortit de Catalunya molt abans de la guerra civil, no

precisament per motius polítics, però al juny de l’any 1936 havia tornat amb la intenció de

quedar-se. I si no ho va fer, va ser per culpa de la guerra, començada poques setmanes més

tard, i sobretot per causa de la posterior dictadura franquista.

I tercer, m’ha animat a presentar aquesta comunicació el fet que la Generalitat m’havia

encarregat l’any 1988 una biografia de Duran Reynals que havia de formar part d’una

obra molt extensa titulada Els catalans a Amèrica, destinada a  ser publicada en

l’emblemàtic any 1992. Vaig escriure aquesta biografia, com moltes altres del mateix

tipus, per al llibre citat. Totes foren acceptades sense problemes i pagades

escrupolosament segons les condicions de l’encàrrec. Cap queixa per part meva. Però

a l’hora de publicar el llibre, raons de pressupost van fer que l’extensió del mateix es

reduís considerablement i totes les biografies van sortir escapçades, moltes d’elles

reduïdes a la tercera o a la quarta part de l’extensió inicial, sense aparell de notes  i

sense firma. Com que en aquest treball sobre Duran Reynals, jo hi aportava algunes

notícies curioses i poc conegudes —la majoria no publicades per la raó que he dit—,

m’ha semblat oportú donar-les a conèixer a alguns amics, metges i historiadors, que

participen en aquest Congrés. Es tracta d’un text escrit ja fa quasi vint anys, inèdit en

gran part, però sense necessitat de correccions ni d’afegits (ho acabo de comprovar),

i potser encara interessant en algun punt.

El 27 de març de 1958 moria de càncer a New Haven (Estats Units) el metge català

Francesc Duran Reynals, conegut a quasi tot el món pels seus estudis sobre aquella

malaltia. New Haven  és una ciutat de l’estat nord-americà de Connecticut, situada a uns

100 quilòmetres de New York. La seva universitat —anomenada Yale, en record d’un dels

seus primers benefactors— és una de les més importants dels Estats Units. Francesc

Duran, que hi dirigia un centre d’investigacions científiques des de feia vint anys, l’havia

descrita així, al moment d’arribar-hi:  “El nou lloc de treball és a la universitat de Yale, a

New Haven... Yale és una de les tres primeres universitats americanes més famoses i pot

dir-se que està en ple bosc... Tinc la il·lusió de poder viure a New Haven  d’una manera

gairebé bucòlica en una casa de pagès a quinze o vint minuts de cotxe del meu laboratori.

Naturalment, un automòbil serà indispensable...” (1).

El doctor Duran Reynals, que al moment de traslladar-se a New Haven tenia 38 anys

(havia nascut a Barcelona el 5 de desembre del 1899) era ja un personatge conegut al

món científic per les seves recerques sobre fisiologia i patologia humanes, iniciades al

Laboratori Municipal de Barcelona i continuades primer a París  (Institut Pasteur) i després

a Nova York (Institut Rockefeller d’Investigacions Mèdiques). El 1938 havia acceptat el

càrrec de director d’un dels laboratoris annexes a la universitat de Yale, fundat amb els
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diners d’una senyora nord-americana que havia llegat una gran part de la seva fortuna

amb l’objectiu d’afavorir els estudis sobre el càncer, malaltia llavors poc estudiada i

considerada radicalment incurable.

Duran Reynals es lliurà en cos i ànima a aquella tasca, que s’adeia amb la seva preparació

científica i amb la passió per un tema que ja l’atreia des dels temps d’estudiant. Orfe de

pare i mare als sis anys,  havia estat educat, juntament amb els seus quatre germans, per

unes parentes solteres de la branca materna. Al seu entorn familiar, hi predominaven els

homes de lleis i els humanistes,  però ell es va decantar cap a la medicina, carrera que ja

havia exercit un seu besavi, metge de cambra del rei Ferran VII (2).

Encara estudiant, ja compartia els afanys científics amb un grup de joves relacionats

amb Ramon Turró  al Laboratori Municipal de Barcelona, que en aquells anys era una

institució modesta, sense recursos materials, però amb un conjunt de col·laboradors

actius i il·lusionats (3).

Pere Domingo, amic i col·laborador en aquell lloc,  recorda així la curiosa personalitat del

jove Duran Reynals: “El vèiem anar  i venir d’un costat a l’altre... , com cercant una ànima

en la que pogués endinsar-se... Els que no el coneixien prou bé, feien comentaris menys

elogiosos dels que ell es mereixia. Per als escolars corrents que només aspiren a obtenir un

títol professional amb el que guanyar-se la vida, Duran era un noi estrany. Per als coneixedors

de l’expressió dels grans valors humans, Duran era un jove excepcional...” (4).

Aquest era molt exigent amb la feina i es queixava contínuament de la migradesa de

recursos dels laboratoris espanyols.  Potser per això, després d’haver fet el servei militar

a Melilla en una època especialment conflictiva, decidí abandonar el seu país per poder

estudiar i investigar millor. Amb un ajut de la “Institución Libre de Enseñanza”, va anar a

París, on només hi passà un curs perquè tampoc no hi va trobar el recolzament moral i

material que esperava. Demanà que li traslladessin la beca a Nova York i pogué entrar a

l’Institut Rockefeller, un dels més rics i prestigiosos del món. Allà hi ha viure i treballar

dotze anys, durant els quals perfeccionà les seves recerques sobre el “factor T” (factor

de difusió), que explica la facilitat amb que uns cossos orgànics penetren dins d’uns

altres i que avui és conegut amb el seu nom (“factor Duran-Reynals”). Mentrestant, no

deixava d’enviar articles a les revistes científiques catalanes, i dos d’ells (publicats a “La

Medicina Catalana” del 15 d’abril de 1935 i del 15 d’abril de 1936)  tingueren una gran

importància pel que fa a les discussions sobre l’origen i possibles tractaments del càncer.

El segon li valgué el “Premi Visa” de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i va

merèixer entusiastes elogis del membres del jurat, entre els quals hi havia August Pi i

Sunyer (5).
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Aquest interès pel càncer i el ressò que havien tingut les seves primeres publicacions  li

van obrir les portes de la universitat de Yale, després d’un breu període que va passar a

Catalunya l’estiu de l’any 1936 (6).

Als Estats Units, al contrari que a Catalunya, podia viure confortablement i treballar en

unes condicions òptimes que li permetien experimentar amb tota classe d’animals,

rodejat d’ajudants competents i estimulat pels millors mestres. La seva casa als afores

de New Haven  era una casa solejada, rodejada d’un preciós jardí, on es reunien, els

caps de setmana, alguns dels intel·lectuals catalans que llavors visitaven Nova York o

que hi residien. Duran i la seva esposa, Maria Luisa de Ayala, també investigadora,

passaven els estius a Bar-Harbour, estat de Maine, on disposaven d’una segona casa i

d’un altre laboratori, que Duran descrivia als seus parents barcelonins  com “un laboratori

situat al mig del bosc, rodejat de pins, tocant al mar, amb una aigua tan freda que ni al pic

de l’estiu t’hi pots banyar...”  Duran sostenia llavors, referent al càncer, una teoria que

seguia el contracorrent de l’època. La seva opinió que el càncer podia ser produït per un

virus no era admesa per la majoria de biòlegs i metges d’aquell temps, que defensaven

idees molt  diferents. Després de la mort del nostre personatge —precisament a causa

del càncer, la malaltia que havia estudiat amb tanta passió—, la seva teoria començà a

ser entesa i valorada. Avui, molts patòlegs l’accepten com a bona i es basen en ella per

trobar solució al terrible problema d’algunes neoplàsies malignes.

Sobre la curació immediata d’aquesta malaltia, Duran Reynals, que era un home realista, no

es feia massa il·lusions. Però confiava en la ciència del futur —potser la ciència d’ell mateix en

aquell futur imaginari que li va estroncar brutalment el càncer— i  escrivia l’any 1935 a “La

Medicina Catalana”:  “La tuberculosi, malaltia de joventut, mata possibilitats. El càncer,

malaltia de maturitat, mata realitats. L’èxit que sens dubte vindrà, i vindrà aviat, serà un

bellíssim exemple de victòria aconseguida per pura força de voluntat universal...” (7).

Uns anys més tard, deia a les seves ties de Barcelona, amb motiu de la mort (també per

càncer) del seu germà Manuel: “En el meu ofici, hi ha sempre l’al·licient, l’esperança,

tan remota com es vulgui, que, treballant, en el curs del temps, s’evitaran coses com

aquesta desgràcia nostra...”. No s’ha trobat encara la solució definitiva del càncer, però

el camí iniciat fa més de mig segle pel decidit català que avui recordem, segurament ens

hi acosta. Així ho han reconegut eminents especialistes de tot el món i ho han comentat

estudiosos de la història, que han recordat la seva vida i la seva obra amb respecte i

admiració (8).

Dos grans metges nord-americans, Hamburger i Fishman, han posat a la primera pàgina

del seu tractat sobre el càncer, The Physiopathology of cancer, aquesta dedicatòria, que

traduïm literalment de l’anglès:
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Dedicat a F. Duran Reynals
1899-1958

Imaginatiu, constructiu pensador, la brillant experimentació del qual
sobre el terreny orgànic i sobre els virus han deixat una inesborrable

empremta en la investigació sobre el càncer i en tota la biologia.

NOTES

(1).- Fragments extrets d’unes cartes de Duran Reynals a les seves parentes de Barcelona, enviades el 3 de maig
i el  22 de juny de l’any 1938. Les cita el periodista Josep Pla, que disposava de tota aquesta correspondència quan
va escriure la biografia titulada Francesc Duran Reynals, de la Universitat de Yale  (HOMENOTS, segona sèrie. Obra

Completa, volum XVI, Edicions Destino, Barcelona , 1970,  pàgs.  201-202).

(2).- Els germans Duran Reynals eren cinc, tots ells mascles:  Eudald, Estanislau, Raimon, Manuel i Francesc. Havien
quedat orfes molt joves i vivien a casa d’unes ties solteres. Josep Maria de Sagarra,  amic dels dos germans grans
(era escriptor com Eudald i estudiant de Dret com Estanislau), parla sovint d’aquesta família a les seves Memòries...
“Entre els xicots desconeguts, al cap de poques hores d’ésser jo a la Universitat, se’n destacaren dos... Es deien
Elies Rogent i Estanislau Duran i Reynals”  (Memòries, 2ª edició, Aedos, Barcelona, 1964, pàg. 362). “El cas és que
els de Medicina començaren a fer gresca ...i molts del pati de Dret decidírem anar-hi. La policia hi acudí i esclatà el
conflicte... Jo vaig emprendre la peregrinació del braç de Duran i Reynals... (pàg. 368). Aquest, “l’ havíem deixat
presoner al carrer Provença...  i amb Elies vàrem córrer a veure les seves ties.  Ells eren cinc germans orfes de pare
i mare, i vivien amb quatre ties solteres en un quart pis del carrer de Claris. Les ties estaven esveradíssimes. Miràrem
de calmar-les i anàrem ràpidament a l’ Institut d’ Estudis Catalans, on treballava Eudald Duran i Reynals, que era el
germà gran d’ Estanislau... L’ incident serví per a lligar la meva amistat amb Eudald Duran i amb l’ Institut d’ Estudis
Catalans... (pàg.  370). La persona que aleshores jo considerava el meu millor amic, Eudald Duran i Reynals, trobant-
se a París i vivint amb tota la fe i abnegació  la seva intel·lectual aventura, tingué la pega de morir de la manera més
trista. No se sap si fou del cor o de què, però el trobaren bocaterrosa contra el seu coixí, completament fred i
enrampat. La notícia ens arribà amb la duresa de les quatre paraules d’un telegrama i a mi em produí una mena de
desesperació sorda, com si es tractés d’una injustícia estúpida o d’un crim gratuït...” (pàg. 766).

La mort accidental del seu germà gran sorprengué Francesc quan tenia 17 anys i encara no havia aprovat el primer
curs de medicina i quan els restants membres de la família tot just iniciaven el que seria un brillant camí professional.
Segons Josep Pla  (obra citada en  la nota anterior,  pàg. 178),  Estanislau seria “un dels advocats més fins del nostre
país”; Raimon, “l’arquitecte tan conegut, de tants coneixements i de tan bon gust”;  i Manuel, “comerciant, persona
de molt bona companyia,  representant de la I. G. Farben Industrie a Espanya...” (pàg. 178). També és Josep Pla
qui ens informa sobre alguns importants antecedents d’aquesta família.  “Del cantó patern, un oncle avi  fou el
cèlebre Duran i Bas, personalitat decisiva del vuitcentisme barceloní, catedràtic, ex ministre i rector de la Universitat...
El pare de Duran i Bas, besavi dels Duran, fou el doctor Duran Obiols, que en el seu temps tingué molta fama.
Francesc tenia en el seu despatx de New Haven una reproducció d’una pintura del vell Madrazo  que representava
Ferran VII en el seu llit del palau de San Ildefonso, amb la reina a peu dret i un grup nombrós de metges cridats a
consulta. Un d’ells era Duran Obiols...”  (pàgs. 179-180).

(3).- Josep Pla, en l’obra citada en les notes anteriors, fa constar que “Francesc Duran emprengué els estudis de
Medicina a la Facultat.  Era l’any 1917, el mateix any que a París morí el seu germà... De seguida se li manifestà
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l’ànsia d’observar, d’investigar... i al mateix temps el seu absolut desinterès  per l’exercici pràctic de la Medicina...
Com és perfectament natural,  entrà de seguida en el Laboratori Municipal de Barcelona, carrer de Sicília, que dirigia
Ramon Turró... Era un establiment precari, pobre, per no dir misèrrim, però era un dels pocs establiments experimentals
científics, de la Península... (pàg. 183).

(4).- Pedro Domingo Sanjuan, company de feina de Duran,  ho ha explicat així en la seva biografia de Turró  (Turró,

hombre de ciencia mediterráneo,  Pòrtic, Barcelona, 1970, pàg. 254)...  També trobem en aquest mateix llibre les
notícies que destaco a continuació i que ara reprodueixo literalment en l’ idioma castellà original:  “Le conocí el día
que, acompañado de Dalmau, se llegaron  al laboratorio de Obstetricia en que yo aún trabajaba. Sin grandes
preámbulos, me comunicaron el tema de estudio que pensaban desarrollar, el cual se refería a la transmisión de la
anafilaxia de la madre al hijo... Con estos resultados escribió Duran, lleno de gozo, su primera comunicación a la
Societat de Biologia de Barcelona...  Pasados unos meses,  interrumpió sus trabajos y estudios universitarios para
efectuar el servicio militar obligatorio... Más hombre, más audaz, más consecuente con el valor de la disciplina...,
volvió de Melilla, reanudando su vida anterior... Durante su estancia en Melilla, había leido mucho y madurado sus
ideas y planes de trabajo respecto a nuestros  proyectos de estudio sobre anafilaxia... Los compañeros de Duran
reconocíamos en él tres cualidades: honestidad científica, talento y gran voluntad como trabajador...  (pàgs.  255-
258).

(5).- Aquests dos treballs són segurament els més importants del nostre investigador escrits i publicats directament
en llengua catalana. Després de 1937, quasi tota la seva producció científica va ser publicada en anglès. Els dos
articles citats aparegueren  respectivament al nº 19 de “La Medicina Catalana”, pag.  365, amb el títol de El càncer

experimental, i al nº 31 de la mateixa revista , pag. 363, amb el títol de El fenomen de la reactivitat hemorràgica

tumoral. Fou aquest segon el que li valgué el premi de la Reial Acadèmia de Medicina. Posteriorment, als Estats Units,
publicà nombrosos treballs a “The American Journal of Medicine” i a moltes altres prestigioses revistes científiques.
Alguns d’aquests treballs foren posteriorment traduïts al castellà i al català. Un extens resum de les seves idees
sobre els virus i el càncer pot trobar-se al capítol titulat “Virus induced tumors”,  inclòs en l’ obra col·lectiva The

Physiopathology of cancer dirigida per Hamburger i Fishman.

(6).- Sembla que entre l’estada a l’Institut Rockefeller i l’entrada a la Universitat de Yale, hi ha un curt període de
temps en que Duran, resident eventual a Barcelona (on acaba d’obtenir el premi Visa de l’ Acadèmia), pensa
segurament en quedar-s’hi a viure i a treballar. Jacint Corbella i Josep Maria Calbet resumeixen els fets d’aquesta
manera:  “L’any 1936, tenia la intenció d’instituir a Barcelona , amb l’ajut econòmic de la família Roviralta, un centre
d’investigació. Així, retornà a Catalunya el juny del 1936, però al cap de pocs dies va esclatar la guerra civil i retornà
als Estats Units...”.  Diccionari Biogràfic de Metges Catalans .Fundació Salvador Vives Casajuana.  Seminari Pere
Mata, Universitat de Barcelona, 1981. Volum I, pàg. 177.

Elena Guardiola i Josep-Eladi Banos, al seu treball   “El Factor de Difusió de Duran Reynals” publicat a la revista
“Annals de Medicina”, volum 84,  número 2,  març 2001, ho expliquen així:  “El 1932, Duran pensà en tornar a
Barcelona. La possibilitat de fundar un institut de recerca biomèdica (Institut Miquel Servet per a l’estudi del càncer
i altres malalties d’etiologia desconeguda), un projecte ampli i ambiciós, el portà de nou cap a casa. Els problemes
per obtenir finançament i l’esclat de la guerra civil varen fer que demanés la seva reincorporació a l’ Institut
Rockefeller i marxà de Barcelona el 27 de setembre de 1936...”.

Un dels testimonis directes d’aquesta història, el Dr. Pere Domingo, ho explica d’aquesta manera al discurs
d’homenatge a Duran Reynals, pronunciat a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona:  “...Un dia, l’enginyer  Josep
Maria Roviralta em demanava una entrevista per ensenyar-me un projecte que, per mediació de Duran, estaven
tramitant  l’ Institut Rockefeller i el mateix Roviralta. En aquell escrit s’establia  per part de Roviralta una quantitat
fundacional i a més unes determinades aportacions en propietats que asseguraven el manteniment de l’ Institut del
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qual Duran Reynals seria director... El projecte se n’anà aigua avall a conseqüència de la nostra guerra...” (Citat per
Josep Pla en la seva Obra Completa, volum XVI pags. 200-201).

(7).- “El càncer experimental”, article publicat a “La Medicina Catalana “ nº 19,  Barcelona, abril 1935.

(8).- Poc temps després del traspàs de Duran Reynals, aparegueren a Catalunya bons resums biogràfics. Cal
recordar el que li va dedicar  Oriol Cassassas a La Medicina Catalana del segle XX, Edicions 62, Barcelona, 1970,
pags. 113, 215, etc. L’any següent, 1971, amb motiu del seu V Congrés, la “Sociedad Española de Bioquímica” va
publicar Virus y cáncer. Homenaje al doctor F. Duran Reynals, obra dirigida per  Stanley, Casals, Oró i d’altres. No
podem oblidar la ben documentada síntesi dels Drs. Corbella  i  Calbet al seu Diccionari Biogràfic de Metges Catalans,

Seminari “Pere Mata”,  Barcelona, 1981, primer volum, pag. 177. La revista “Historia y Vida” va publicar al  seu
número 206  (maig de 1985), escrit per Maria Pilar Queralt del Hierro, un treball molt complet sobre aquest tema,
titulat Un nombre para la ciencia: Duran Reynals.  L’Ajuntament de Barcelona va patrocinar i editar l’any 1986 l’obra
d’Antoni Roca Rosell i Thomas F. Glick, Francesc Duran i Reynals (1899-1958), un investigador català de projecció

internacional, Barcelona: Ajuntament, Publicacions, 1986.

Molt aviat, Duran fou recordat a les reunions científiques i simposiums celebrats a Barcelona en relació amb el
càncer, on foren especialment comentats els seus treballs i les seves teories. En una d’aquestes reunions dedicades
a ell (any 1985), acudí a Barcelona la seva vídua, de soltera María Luísa de Ayala, que tenia coneixements de
medicina i l’havia ajudat en alguns dels seus treballs fets a New Haven. Jo vaig tenir ocasió de veure-la i de parlar-
hi en nom de l’editor dels Homenots del difunt  Josep Pla, i ella em va assegurar que quasi tot el que el gran escriptor
empordanès havia escrit en la biografia del seu marit  era exacte i oportú. Recordo que va afegir alguna anècdota
sobre la vida privada de l’ investigador, per exemple, el seu amor als animals domèstics que convivien amb ells a la
casa estival de  Bar-Harbour, especialment una gateta que es podia considerar  molt bella i que portava justament el
nom de “Cleòpatra”. També em va confirmar que el seu marit, de jove, havia estat un bon amic de l’escultor Josep
Llimona i que fins i tot li havia fet de model , encara que després, ja gran i vivint a l’estranger,  l’ auster científic preferia
no parlar  gaire d’aquesta anècdota, que considerava intranscendent. Però com que ja ho havia fet Llimona, i ell no
ho podia negar , i com que tothom sabia que l’autèntic genet Sant Jordi  exposat solemnement a la muntanya de
Montjuïc era l’ apol·lini Francesc Duran quan tenia  18 anys, la seva vídua, present a Barcelona amb motiu d’aquell
simposium,  l’hi va portar un simbòlic ram de roses, que un funcionari de l’ Ajuntament , enfilant-se més tard al
monument, va fer arribar a les mans del sant patró de Catalunya.

Últimament han aparegut treballs extensos i detallats sobre l’obra científica de Duran  Reynals, especialment en
idioma anglès i en llengua catalana  De l’obra i de la vida de l’autor, n’ han parlat, en diferents èpoques, dins la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya , en la revista “Annals de Medicina”, en el  “Diccionari Enciclopèdic de
Medicina”, en reunions científiques internacionals i en congressos d’ Història de la Medicina Catalana, companys,
deixebles i admiradors seus com Pere Domingo, E.Peiró i Rando, A. Roca Rosell, Francisco García Valdecasas, Carles
Soler Durall,  Maria Pilar Queralt del Hierro, Elena Guardiola i Josep Eladi Baños, entre molts d’altres.
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LA CREU ROJA I UN METGE RURAL

(Esplugues de Llobregat, 1904-1964)

RIERA BLANCO, Manuel
Tarragona

RESUM: Dades sobre la Creu Roja i defensa passiva de Barcelona. Assemblees
d’Esplugues i Sant Just Desvern. Documentació utilitzada i la tecnologia de l’anàlisi
ergonòmica aplicada a la investigació i descripció. Esplugues i l’Assemblea de l’any
1904. Període de la Guerra Civil: Una Brigada de la Creu Roja Internacional i el Metge
Titular Manuel Riera Piera. Postguerra: Ambulància i Dispensari d’assistència de la Creu
Roja  i l’evolució a medicina preventiva. L’agraïment popular.

Paraules clau : Brigada de la Creu Roja i defensa passiva. Assemblees de la Creu Roja i medicina rural. Metge titular

i Inspector Municipal de Sanitat. Manuel Riera i Piera.

RESUMEN: Datos sobre la Cruz Roja y defensa pasiva de Barcelona. Asambleas de
Esplugues y Sant Just Desvern. Documentos utilizados y tecnología del análisis
ergonómico aplicado a la investigación y descripción. Esplugues y Asamblea del año
1904. Periodo de la Guerra Civil: Una Brigada de la Cruz Roja Internacional y el Médico
Titular. Posguerra: Ambulancia y Dispensario de asistencia de la Cruz Roja y la evolución
a la medicina preventiva. El agradecimiento popular.

Palabras clave: Brigada de la Cruz Roja y defensa pasiva. Asambleas de la Cruz Roja y Medicina rural. Médico titular

y Inspector Municipal de Sanidad. Manuel Riera y Piera.

*

La “FUNDACIÓ URIACH 1838” l’any 1997 edità l’estudi històric “La Creu Roja a Barcelona”, de la
que en fou autor Josep Carles Clemente, que tracta de la fundació de l’Assemblea de la Creu
Roja a Barcelona l’any 1872 i exposa, a la pàgina 71, les assemblees locals de la província que
foren inaugurades fins a mitjans del segle XX, son vint-i-cinc. Les deu primeres foren:

1.– Mataró, 30-07-1872.
2.– Terrassa, l’any 1873.
3.– Manresa, 25-02-1874.
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4.- Arenys de Mar, 23-03-1874
5.- Sabadell, 16-03-1902
6.- Badalona, 08-06-1902
7.- Sant Cugat del Vallés, 24-06-1902
8.- Vilanova i la Geltrú,  22-07-1902
9.- Gavà,  24-04-1902 (sic)
10.- Esplugues,  27-04-1904
Gavà per la data correspondria al núm. 6

L’ Assemblea núm. 10 d’Esplugues de Llobregat és la que ens té interès.

Pel present treball, utilitzarem una “col·lecció de papers” que hem pogut reunir procedents
de la taula de treball de Manuel Riera i Piera “Médico Titular, Inspector Municipal de
Sanidad de Esplugas” (nov. 1926 a gener 1964), on hem trobat esborranys i còpies
d’informes, records d’antecedents històrics, plantejaments, prestacions i qüestions legals
de serveis, fotografies, carnets i nomenaments de la Creu Roja, quatre llibres registres
del dispensari d’assistència mèdica que va fundar aquesta Institució, i una sèrie de
cartes al Sanatori Puig d’Olena. També analitzarem la documentació per estudiar les
accions de medicina preventiva que ens ha proporcionat la Sra. Marta de Planell, cap de
Servei de “L’Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat (AMEL)”. Finalment l‘”Archivo
Histórico Nacional de Salamanca” .

Aquesta documentació la incorporem a la tecnologia que denominem anàlisi ergonòmica:
un sistema de comunicació del complex format per “investigador - documents - ambient”
al lloc de treball, iniciat col·locant els documents en una línia cronològica i és en aquest
moment quan busquem el sistema de comunicació entre l’home investigador i la
“màquina”, o sia la informació que ens donen els documents, les relacions entre ells i
l’ambient del temps històric en que van ésser redactats i aquesta relació té l’objectiu o
finalitat d’aconseguir la veritat a canvi d’un error. En aquest estudi trobarem la descripció
dels documents amb un format diferent, tenint en compte que són els autors dels
documents els que parlen i que l’autor d’aquest treball només segueix el solc que han
deixat.

L’any 1904 Esplugues no era una ciutat o una vila com les precedents de la llista , era un
poble petit situat a la falda de la muntanya de Sant Pere Màrtir, d’on baixaven les
gavarres i torrents, que donaven mines i fonts naturals, molt perilloses per les infeccions
degudes a pous morts, dispersat en divuit masies i tres nuclis de població: El Raval, La
Sagrera amb l’Església i com a nucli central la carretera reial  de Carles III.
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I en aquest poble rural, amb els carrers sense voreres i a cinc quilòmetres en línia recta
del centre de Barcelona, es va establir, l’any 1904, una de les primeres Assemblees de la
Creu Roja. Una revista local  d’informació política “ El pont d’Esplugues “ (nº. 124, pàg.
34), al capítol de “salut pública”, ens dóna la notícia “La Creu Roja celebra que fa 100
anys que treballa al servei d’Esplugues”  i ens diu : “dels primers anys no se’n tenen
gaires dades“, i parlen dels locals que ocupava a partir de 1936, a la casa del nº 275 del
carrer Laureà Miró “on tenia un dispensari molt ben organitzat i dotat”, però això era a
partir de 1940.

En realitat, des de l’any 1904 al 1936 no trobem res per conèixer les persones i referències
de les seves activitats com a pioners de la Creu Roja i crec és difícil buscar-ho als arxius
locals, no han estat guardats ni protegits. També amb les revolucions i aldarulls s’han
perdut i cremat arxius vàries vegades als segles XIX i XX (un arxiu de mil anys), sempre per
gent del poble i no per forasters, com s’acostuma a dir, potser per protegir aquests
malalts incendiaris. El primer arxiver especialista no apareix fins l’any 1972 (vid. Vida
d’Esplugues nº.264-265). Per tant, poc podem buscar a l’ambient local. Hem vist que als
carnets de la Creu Roja se’ls donava un número a Madrid i aquí existeix la possibilitat de
trobar el nom de les persones i els membres de les assemblees a l’arxiu on es guardin i,
a partir dels noms, investigar.

Entre els anys 1904 i 1936 es produïren canvis demogràfics, sobre tot en el període de
prosperitat, pau i obres públiques de la primera Dictadura: a l’any 1923 tenia 1.500 h., a
l’any 1930 en tenia  3.200 h., s’havia duplicat la població i apareixen barriades sense
urbanitzar, amb carrers sense voreres i es venen parcel·les a cents.

A partir de 1936 ja tenim documentació i fotografies i hem de dir que no hi ha continuïtat
de persones en una assemblea continua des de l’any 1904; es produeix una nova fundació
sense que el fundador conegués els antecedents o no els tingués en compte, si els
coneixia.

I- GUERRA CIVIL, UNA BRIGADA DE LA CREU ROJA

Es coneix el nom de la persona que va restablir la Creu Roja a Esplugues, com veurem un
personatge també amb misteris; es deia  Guillermo Palau, i el nom el coneixem perquè
ho va deixar escrit Mn. Esteve Carbonell al seu llibre, “ESPLUGUES DE LLOBREGAT.
Monografia històrica” (vid. pàg. 25), però hi ha alguns errors cronològics i de conceptes,
entre aquests el principal és que no eren gent d’Esplugues ni tingué caràcter civil. En
aquest període la Creu Roja a Esplugues la formaven forasters i va tenir caràcter militar,
no sols pels tres anys de Guerra Civil, també pels sis anys posteriors de guerra europea.
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A la frontera amb França, als anys 40, es construí la línia Gutiérrez de fortificacions i
després va ser zona militar.

Dels papers que hem trobat i hem guardat podem referir:

  A Esplugues, “en un xalet del carrer del Dr. Turró propietat del Sr. Entizne,
estant absent ell i la seva esposa a l’estranger, un germà d’aquest que
vivia a Badalona, va posar com a guardant un matrimoni d’uns 35 anys, ella
dona grossa i ell home alt, atlètic i simpàtic amb do de gents de nom
Guillermo Palau...” . Guillermo Palau era aragonès de la franja ... “ Procedia
de Madrid, on sembla no estava segur, segons em va dir el Sr. Entizne,
persones d’influència l’havien col·locat a la Philips de Barcelona. Portava
una vida fàcil, còmoda, però sense pompa.”

 “ A l’esclatar la Revolució i aixecar-se barricades el 20 de juliol de 1936 al
pont d’Esplugues, vestint granota  blava i “pistolón” al cint, es va veure
entre les turbes revolucionàries. Uns dies més tard conduïa cotxe com si
fos propi i no passaren molts mesos que feu fora les milícies roges del que
foren escoles parroquials i centre catòlic, organitzava una brigada de la
Creu Roja Internacional .“...

Aquests mesos que es descriu que passaren, corresponen als de juliol 1936 a octubre
de 1937, amb la revolució, quan es requisaren els edificis importants d’Esplugues.
Posteriorment, amb els fets de maig del 1937, arribaren les forces militars del govern
central des de València. I als mesos de juny i juliol trobem que els que ocupaven aquests
edificis requisats hagueren de formular una petició de destinació definitiva dels béns
apropiats, a la “Comissió de responsabilitats de la Generalitat de Catalunya “. En aquestes
dates el “Sindicato único de oficios varios“, el sindicat de ”la UGT” i les “Juventudes
Libertarias”, formulen la petició definitiva dels edificis que havien requisat i que encara
ocupaven  (A.H.N. de Salamanca: Barcelona, Generalidad 186/1). No hi ha dades de la
petició de la CNT-FAI de destinació definitiva dels edificis. Indubtablement qui féu fora
les  milícies de les “escoles i centre catòlic” foren les forces militars arribades de València.
Hem de sospitar que va ser després d’aquests mesos de juny i juliol, que la Creu Roja i
Guillermo Palau, ocuparen les antigues escoles políglotes i el centre parroquial, cedit
com a caserna per la Generalitat de Catalunya.

Instal·lada la Brigada de la Creu Roja Internacional al costat del pont d’Esplugues, pintà
el seu emblema de la Creu Roja a la teulada de l’edifici, confoses pels historiadors com
a lloc de l’Hospital de Sang establert el 23 juliol de 1936 (1). El capità Guillermo Palau
emprengué noves accions d’organització, se’ns explica així :



273Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg.269-287, ISSN: 0213-0718

La Creu Roja i un metge rural (Esplugues de Llobregat, 1904-1964)

“Corria l’any 1937, quan em convocà com “Médico Titular” per comunicar-me
que com a primera autoritat sanitària local, em nomenava “capitán jefe” dels
serveis sanitaris de la Creu Roja a Esplugues i a més m’anomenava vocal de
l’Assemblea Local d’Esplugues de la que era president. Allà figuraven com
oficials metges: Josep M. Ramón Escardó, el radiòleg Carrasco i Formiguera i
altres que el nom ja m’ha marxat, allà s’emboscaren artistes com Mayral i
altres, personalitats del comerç i de la indústria, advocats etc. Disposaven de
cotxes, d’ambulàncies, de quiròfans, on no hi faltava res, i quatre companyies
de portalliteres amb els seus quadres de comandament complets.” ...

Ara la data d’aquests fets la podem deduir d’un carnet de l’any 1951 en què hi diu que
el Metge Titular d’Esplugues, Manuel Riera i Piera “aparece inscrito como socio de
número y con la  antigüedad de seis de noviembre 1937 en la institución”; a
l’encapçalament li donen el “número  69.472”. El que ens completa les dades sospitades.

La Brigada de la Creu Roja Internacional tenia unes característiques pròpies:

“ Degut a que la Creu Roja formava part de la defensa passiva i el seu
personal no ingressava a l’exèrcit i seguien prestant el servei de defensa
passiva a Barcelona, eren tants els que sol·licitaven l’ingrés que arribà un
moment en que no era possible admetre més gent. Per donar més cabuda
s’organitzà una altra Assemblea i ambulància a Sant Just, habilitant una
torre a la rambla Modolell que va valer a Guillermo Palau els galons de
comandant. Home intel·ligent, decidit, aventurer i de pocs escrúpols,
desplegava una activitat enorme, realitzant viatges misteriosos al front de
guerra, on inspeccionava els destacaments i hospitals de la Creu Roja
situats a l’avanguarda . Em consta que quan el front estava situat a la línia
del riu Segre, diverses vegades va creuar les línies amb el seu cotxe i
establí contacte amb les forces nacionals situades a Lleida” ...

Aquí hem de considerar el que es diu sobre la fundació de l’Assemblea de la Creu Roja
al poble de Sant Just Desvern, llavors sense nom de Sant, i només separat del poble
d’Esplugues per un pont i un torrent, perquè al llibre citat de “La Creu Roja a Barcelona“
es dóna la data de la fundació de la Creu Roja a Sant Just Desvern a l’any 1940, sense
referir ni el dia, ni el mes, en que es va produir la fundació de l’Assemblea. Segurament
és cert el que es diu en el punt anterior, però hem d’investigar perquè es va fer la
inscripció posterior de la presència de la Creu Roja a Sant Just; precisament els metges
d’Esplugues i de Sant Just, amb el capità Antoni Palau Astorch, eren les úniques perso-
nes de la Brigada de la Creu Roja que vivien als dos pobles. Palau Astorch tenia la funció
de secretari de l’Assemblea d’Esplugues.



274 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 269-287, ISSN: 0213-0718

Manuel Riera Blanco

“Quan els terribles bombardeigs de Barcelona, el març de 1938, moriren
en acte de servei dos portalliteres de l’ambulància d’Esplugues, es donà
una gran concentració de forces de la Creu Roja a l’acte d’enterrament al
cementiri d’Esplugues. L’Ajuntament i el Comitè revolucionari, assistiren
en corporació i al moment de donar-les-hi sepultura, Guillermo Palau al
davant de les forces formades, va estendre el seu braç dret amb el puny
tancat, tots l’imitàrem, i amb veu potent i clara pronuncià el nom dels
caiguts tres vegades consecutives, contestant tots els uniformats  “pre-
sente” les tres vegades. En aquell moment admirà la valentia d’aquell
home i vaig comprendre la vida misteriosa de Guillermo Palau i l’èxit de la
Creu Roja a Esplugues, era realment un amagatall antiroig.“ ...

La Falange i la seva litúrgia eren molt joves, no tenien més de dos anys i a Esplugues no
es varen veure en cap acte abans de 1939. A més el “presente“ a l’enterrament d’un
company és un acte molt humà.

Hem investigat el puny i la mà estesa: quan dos persones es trobaven pels camins en un
país de lluites entre celtes i íbers, i entre els mateixos íbers, aixecar la mà estesa significava
un signe de pau i de no portar cap arma a la mà. També que el puny tancat amb el polze
sota els demés dits, era expressió de odi i rancúnia o l’anunci de la venjança. Referint-
nos als anys de la Guerra Civil, el puny tancat però amb les falanges del polze, posada
estesa l’articulació i sobrepassant o pel davant dels demés dits, era senyal falangista:
expressava la falange sobre tots, o de gent que esperava als que venien. Hem recollit
una sèrie de fotografies que ens diuen que avui les coses han canviat, fins i tot una de les
cinc roses, es posa a dintre d’un puny tancat, com expressió de victòria i progrés.

Defensada Esplugues el 26 de gener 1939, durant quasi dues hores, per forces militars
vingudes de Madrid i La Manxa, veierem al metge titular atenent els ferits. Es pot dir:

“ Acabada la guerra, durant els primers dies Guillermo Palau es traslladà a
Barcelona i es va fer càrrec del comandament polític, com a “Jefe Provin-
cial de la FET i de las JONS”.

Nomenaren definitivament a M. Calviño, però  Guillermo Palau quedà com a secretari
polític, i realment era l’amo de la situació política.

Entre tant a Esplugues lliurà a Mn. Jaume Guixà, rector de la parròquia de
Santa Magdalena, el local de les escoles i centre catòlic requisat al juliol
de 1936, que va ser quarter de la Creu Roja, i ara s’habilità com Església,
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es traslladà el material quirúrgic que posseïa la Creu Roja de Esplugues a
la torre que ocupava i passat a Barcelona, deixà l’Assemblea d’Esplugues
a càrrec del secretari Antoni Palau Astorch.

La major part del  personal es llicencià per si sol, doncs el primer d’abril la guerra havia
acabat i no era precís emboscar-se, la defensa passiva havia desaparegut, per tant la
Creu Roja perdia importància, la seva labor ja no era vistosa i la gent no estava per
sacrificis.”...

S’acabà la Guerra Civil el dia primer d’abril de 1939, però la pau al nostre entorn no durà
gaire i aparegué una guerra mundial que durà sis anys i per tant tornà l’interès per la
Creu Roja i la defensa passiva:

“Al 1940 essent Guillermo Palau “Jefe Provincial de Auxilio Social“, reuní
tots els elements que quedaven a la Creu Roja local i, com a comandant i
president de l’Assemblea local de la Creu Roja, organitzà amb el “Médico
Titular” un Dispensari d’assistència mèdica als baixos del carrer Laureano
Miró nº 275. Es formà un quadre de metges, practicants i infermeres que
fou un fracàs: els metges faltaren tot seguit, els practicants als pocs dies
i poc després les infermeres, quedaren prestant servei una infermera i el
metge titular que actuava i assumia totes les funcions sanitàries.“...

Hem de fer notar que els historiadors locals, seguint a Mn. Esteve Carbonell, diuen que
el consultori o dispensari per atendre a malalts començà a funcionar al domicili particu-
lar de Guillermo Palau i aquest no era metge, i l’exercici mèdic a Esplugues estava limitat.
Creiem que al seu domicili començaria a funcionar l’Assemblea de la Creu Roja, formada
al principi per ell mateix com a president. No sabem ni qui, ni com el nomenaren.

Cal dir que els Dispensaris de la Creu Roja a Barcelona, aparegueren els anys vint.
Aquesta és la primera fase inicial del Dispensari de la Creu Roja a Esplugues, que
continuà l’assistència amb altres problemes que es presentaven al metge titular i que
completen la imatge dels anys quaranta del segle XX a Esplugues, i que en la descripció
es van alternant.

Seguim la narració del metge :

“Per altra part uns mesos abans el metge titular d’Esplugues havia sigut
nomenat Delegado Local de Auxilio Social, que tenia uns menjadors a una
torre on menjaven uns cinquanta nens i nenes d’Esplugues.
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La misèria que hi havia era enorme, l’Ajuntament entretenia per la
beneficència a Auxilio Social una ridícula quantitat que no arribava a les
dos mil pessetes anuals i el metge les passava negres per poder alimentar
aquella infància desvalguda, doncs alguns dels pares esperaven justícia
als camps de concentració i altres estaven sense treball, la delegació
provincial d’Auxilio Social havia suprimit els subministres que facilitava de
tant en quant, i havia de donar 30 dinars al mes a cinquanta i tantes
criatures i no comptava més que amb set-centes pessetes que reunia
entre la fitxa blava i uns pocs emblemes quinzenals. La Guàrdia Civil
intervenia a vegades queviures però, poca quantitat quedava al poble, i el
que quedava s’ho repartien els regidors i els empleats de l’Ajuntament.
Arribà a ser mal vist per demanar tant pels meus petits.” ...

El dispensari de la Creu Roja seguia i s’anotaven als llibres registres les assistències
prestades, es descriu així :

 “Per altre part a la Creu Roja establí el dispensari de beneficència de les
sis a les vuit de la tarda, on visitava a quants venien, pagant una pesseta a
la Creu Roja. M’auxilià de manera constant i amb gran esperit de simpatia
la quasi nena Juanita Laporta a qui vaig ensenyar-li els coneixements més
elementals i la Creu Roja posà com a dona de neteja, portera i cobradora
a Maria Caldentey, que complia la seva missió a la perfecció .

El dispensari va ser un èxit, es presentaven 20, 30 i fins 40 serveis diaris i
vàrem haver d’augmentar les hores de visita: les iniciàvem a les cinc de la
tarda i havia dies que duraven fins quasi les nou del vespre.

Els diners els recollia el secretari, Palau Astorch, pagava setmanalment a
la senyora de la neteja el sou convingut, portava el recanvi de material
(alcohol, cotó etc.).

Guillermo Palau pel càrrec que tenia a Barcelona i el que ocupà després al
ser nomenat Delegat Provincial de Beneficència, obtenia gran quantitat
de mostres de medicaments, que repartits al dispensari augmentava la
popularitat de la Creu Roja al regalar als malalts les especialitats
farmacèutiques que necessitaven.”...
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Tenim ara amb una nova perspectiva de la imatge dels anys quaranta i el problema social
a Esplugues: El treball del metge el portà a cercar ajuda, però li contestaren que no
tenien temps per perdre i que no tenia dret a rebentar la professió al dispensari, posant
injeccions de beneficència a pesseta, quan es cobraven a dues pessetes. Es sentí sol,
però volgué iniciar el projecte d’aprofitar la finca on estava Auxilio Social i transformar,
part en guarderia infantil, i l’altra part en hospital, acoblant per aquesta fi a la Creu Roja
i Auxilio Social.

El projecte tenia per antecedents l’Hospital de Sang, creat a Esplugues el juliol de 1936,
per ordre del Comitè antifeixista i que després es va voler convertir en Hospital Comarcal;
acabà el projecte fent un Museu a can Casanoves i l’Hospital Ramón Rolán, que després
va ser traslladat d’Esplugues a un hotel entre Vallvidrera i el Tibidabo. Però els afanys
d’ara tenien una pega: “Corria l’any 1941 i l’Alcalde no volia ni treball, ni complicacions,
ni despeses...”.

Passem a l’últim punt d’aquest document de paper de mala qualitat, propi dels anys
quaranta:

L’Ajuntament acordà adquirir un casalot per adaptar-lo com a casa de l’Ajuntament.
Formava part del consell municipal un home amb cap i cultura, afincat al poble, Don
Salvio Almató Espinach. Gràcies a la seva simpatia per la Creu Roja, i a la personalitat i
influència que llavors tenia Guillermo Palau, aconseguiren que del nou edifici s’habilités
la meitat dels baixos per a dispensari i quarter de l’Assemblea local de la Creu Roja.
L’any 1943 s’inaugurà el nou local. Els llibres registre del local antic es perderen, estaven
en poder d’Antoni Palau Astorch i no sé el que en va fer, però els llibres del local nou els
guardo com un tresor ja que un dia en una nota que vaig enviar a “Vida de Esplugas”,
periòdic local, el seu director sols em va dir que no exagerés tant en els serveis que es
prestaven al dispensari abans del “Seguro de Enfernedad.”...

Seguirem a partir de 1943 l’evolució cronològica amb altres documents. El 2 de gener de
1943 aparegué un certificat de la presidència de la Creu Roja Espanyola d’Esplugues
que diu:

“En virtud de la facultad que me concede el art. 87 del Reglamento gene-
ral orgánico de esta Institución y atendidas las circunstancias que en V.
concurren, vengo a nombrarle VOCAL MASCULINO de esta Asamblea Local
y Director jefe del consultorio de la misma, agradeciéndole de antemano
los servicios que presta a esta institución.
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II - EVOLUCIÓ DEL DISPENSARI DE LA CREU ROJA

El trasllat de la Creu Roja a la planta baixa del nou edifici de l’Ajuntament podria haver-
se fet el 14 de febrer de 1943, data que portaven fotografies; en una apareixen 19
membres de la Creu Roja, un d’ells amb hàbit de capellà, i a l’altre vuit dames de la Creu
Roja i deu oficials; és el que ens fa suposar la data d’inauguració del nou local. Però
també tenim una altra fotografia de les noves instal·lacions, escrit al dors “inauguración
del dispensario”, però aquesta fotografia podria ser posterior. A la inauguració hi son
presents :“Pascual Juan, Dr. Poal, Dr. Riera, Capitán Beret, Alcalde Mañé, Comandante
Dr. Ramon Escardó, Sr. Abaló y Guillermo Palau, Enfermera Juanita Laporta”. El senyor
Luis Abalo Pérez vestit amb uniforme de gala, va ser president de l’Assemblea de Barce-
lona de 1943 a 1958 ; el Sr. Mañé Baleta al 1943 era tinent d’alcalde i no fou alcalde fins
al 1945. Per altra part sabem que el nou Ajuntament on es trasllada el dispensari,
s’inaugurà oficialment per la Festa Major del  juliol de 1944, si bé podien haver iniciat les
activitats abans de la inauguració oficial.

Quan el dispensari de la Creu Roja es traslladà a l’edifici nou de l’Ajuntament prengueren
el següent acord: el consell Municipal facilitaria a la Creu Roja local per l’ambulància
(voluntaris portalliteres, personal administratiu, etc.) i al dispensari per la labor sanitària,
aigua, llum i una retribució de mil pessetes anuals; la Creu Roja, per la seva part,
s’encarregaria dels serveis de socors municipals, comprometent-se a pagar les despeses
del funcionament del dispensari, material de cures, una portera per les hores de servei,
neteja de material i mobles. L’Assemblea de 1943 ho va complir. L’Ajuntament sols
pagava el que  pertanyia  a la beneficència municipal i tot el que era propi del Servei
Nacional de Sanitat: vacunacions, despeses de sanitat local i quintes.

Seguirem les incidències d’aquests anys.

ANY 1943
Al inaugurar-se el local a la Casa Ajuntament el 1943, degut a que a excepció de la Srta.
Juanita Laporta cap membre del personal facultatiu de la Creu Roja prestava realment
servei, el president de l’Assemblea local amenaçà amb donar de baixa tot el personal
que no actuava. La practicant Srta. Navès actuà dos mesos. En aquest any de 1943 des
del primer de juliol al 31 de desembre, es prestaren 1.100 serveis i es regalaren 395
especialitats farmacèutiques.

ANY 1944
Des dels mesos de novembre i desembre de 1943 fins octubre de 1944 , només quedaren
al servei el Dr. Riera Piera i la Srta. Juanita Laporta, abans del trasllat a l’edifici de
l’Ajuntament. El 8 d’octubre aparegué la Srta. Carolina Catasús de la Creu Roja de Sant
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Just Desvern, que havia sol·licitat fer pràctiques al nostre dispensari, també el Dr. Poal
de Sant Just, que havent acabat la carrera desitjava practicar al dispensari d’Esplugues
a on assistia diàriament des del 25 d’octubre de 1944.
Es  compten a l’any 1944 un total de 2.334 assistències.

ANY 1945
El 12 de maig de 1945 reaparegué el Dr. Alamán  per a reprendre  el servei un dia a la
setmana. No obstant el personal auxiliar augmentà: el Sr. Jordi Adrián, suplent del
Practicant Titular, s’incorporà i prestava servei diari, i la infermera Srta. Laporta era
ajudada per les estudiants d’infermera Srtes. Catasús i Orantes. En Jordi Adrián i la Srta.
Orantes són els dos primers residents a Esplugues que trobo referits com a membres de
la Creu Roja al seu dispensari.
S’assenyala per l’any 1945 un total de 3.618 assistències.

ANY 1946
Seguien actuant diàriament el Dr. Poal i el Dr. Riera i el Dr. Alamán un dia a la setmana.
El servei de practicants el realitzaven els Srs. Jordi Adrián i Antoni Fortuny, aquest membre
d’una família antiga d’Esplugues. El Dr. Poal aconseguí una beca d’estudis als E. U.
d’Amèrica i a partir del 15-10-1946 no presta servei. La Srta. Catasús, acabats el estudis,
passà a Sant Just Desvern. La Srta. Juanita Laporta ingressà com infermera als serveis
del “Seguro de Enfermedad” de Barcelona, havia assistit al dispensari durant set anys
amb excel·lents serveis. Al setembre de 1946 prestà servei Carme Vives. El nom del Dr.
Riera i Piera deixà de consignar-se al febrer de 1946 i el Dr. Alamán es reintegrà al servei
a l’abril de 1946. El mes d’octubre de 1946 per la cursa d’automòbils de la “Peña Rhin”,
el Dr. Riera com a capità de la Creu Roja d’Esplugues, s’encarregà del servei mèdic del
reforç de consums al camí de Finestrelles.
Trobem per l’any 1946 un total de 2.174 assistències.

ANY 1947
Al llibre registre el nombre d’assistències és continuació de l’any 1946 i compren des de
1 de gener a 27 de  juliol de 1947 en que finalitza. Continuà el servei el Dr. Alamán, junt
amb els practicants Jordi Adrián i un altre anomenat Antonio. El Dr. Riera i Piera a partir
del 16 de juny aparegué al servei fins el 21 de juliol, última data d’aquest llibre i senyalà
un total de 972 assistències, del 3 de gener al 27 de juliol.

Trobem el següent escrit: La Creu Roja es una institució de tipus militar on ha d’imperar
una ferma disciplina continguda en totes les activitats; si no és així, l’exhibicionisme, les
vanitats i la indisciplina la corroeixen i desintegren ràpidament. Per això al principi
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explicàrem quants prestaven el servei diari i com es prestava, a pesar d’existir un president
que savia imposar la disciplina “

Creiem que per valorar la labor que es va fer cal saber que el servei no era retribuït, els
membres voluntaris que vivien a Barcelona havien de pagar-se els transports fins a
Esplugues, anada i tornada. Eren gent amb vocació de prestar serveis socials.

Conservem els llibres registres del consultori, de 23 cm. per 33 cm., i els serveis
prestats venen anotats seguint aquests conceptes: “ nº., Fecha, Edad, Nombre, Direc-
ción, Indicación, Diagnóstico, Tratamiento, Observaciones”. Existeix un llibre, 23 per
33 cm., destinat exclusivament a vacunacions de medicina preventiva de l’any 1955,
assenyalant-se a  més del personal vacunat el  nom d’empreses, escoles i institucions
a las que pertanyien.

El president de la Creu Roja local, Guillermo Palau, en els seus càrrecs que tenia a
Barcelona, caigué en desgràcia política i misteriosament, tal com havia aparegut, va
desaparèixer i passaren uns anys fins el nomenament de nou president, essent repre-
sentada la Creu Roja a Esplugues pel metge titular.

Al mes de desembre de 1946, en virtut de les circumstàncies que concorrien en el metge
titular d’Esplugues (Art 128 de O.M de 19-02-1946) el nomenaren metge del Seguro
Obligatorio de Enfermedad , per l’assistència de Medicina General als assegurats de la
Caja Nacional  mentre exerceixi el càrrec de metge titular. El nomenament és datat a
Madrid el mes de desembre de 1946, però ja prestava servei abans. Les prestacions del
Seguro varen significar una pèrdua d’interès del dispensari de la Creu Roja. Al principi la
Seguretat Social no comprenia a tothom, només a treballadors, amb salaris mínims, de
les empreses i el camp.

En aquests temps, acabada la guerra mundial, prengueren interès les accions de la
medicina preventiva.

III - ACCIONS DE MEDICINA PREVENTIVA

L’any 1943 l’Assemblea de la Creu Roja d’Esplugues volgué premiar la labor sanitària i
benèfica exercida pel metge titular, recompensant la seva labor amb una Creu i un
banquet, i aquest a l’assabentar-se, els contestà que només acceptaria un modest
aperitiu, amb la condició que cada concurrent pagués cent pessetes per adquirir medis
amb que poder lluitar contra les plagues socials.
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Això donà idea a la Creu Roja i a l’Ajuntament, presidit per Josep Mañé Baleta, a regalar-
li un aparell de Raigs X, adquirit per subscripció popular pel qual l’Ajuntament
s’encarregaria de l’organització de l’acte i per tal objecte edità  fullets, talonaris, etc. i el
president de la Creu Roja Guillermo Palau, s’encarregà de tramitar, per mediació de
l’Assemblea de Ginebra, la importació d’un aparell des de Suïssa. Quan a l’any 1945
estaven ja resolts els tràmits per la importació de l’aparell, per causes polítiques es
produïren canvis totals de la gestora municipal i el projecte passà a oblidar-se, i vuit anys
després, aquells fullets i talonaris algú va poder veure’ls arxivats a l’Ajuntament.

L’any 1946 el metge titular, contra la llei vigent i la seva voluntat, va ser nomenat gestor
municipal i veient com la joventut queia vençuda per la tuberculosi i que les escoles i
centres de treball, junt amb la insuficient alimentació dels anys de la postguerra, eren la
causa principal de propagació del contagi, decidí lluitar sense descans per aconseguir
millorar les condicions generals de la població i crear una institució de medicina preven-
tiva, amb la cooperació de l’Ajuntament, empreses, Creu Roja, Auxilio Social i poble en
general.

Es plantejà la medicina preventiva: primer, amb l’adquisició, per subscripció popular,
d’un aparell de Raigs X, que era l’arma per a descobrir les malalties; segon, creació
d’una  guarderia infantil (vella idea de l’any 1940, junt a un hospital), i adjunta a aquesta
institució, una clínica hospital, semblant a la de la Creu Roja de L’Hospitalet.

Aquest procés s’inicià a la sessió de 19 de desembre 1947. Passat un any, el 30-12-1948
el Sr. Dipositari donà compte que havien entrat a la caixa municipal 20.000 pts. donades
pel Governador Civil Dr. Baeza i en promet 5.000 més (vid.: Llibre d’actes del Ple: 4-III-48
a 17-VII-51, foli 75). A l’expedient de secretaria (Vid. 2/1949 ) de l’Arxiu d’Esplugues
tracta “ Del aparato Rayos X del Dispensario Municipal “: Hi ha el manifest de salutació
al Poble d’Esplugues, amb la correspondència del presupost de 22 de juny de 1949 de
l’Empresa G. Valenti-Montagne  d’electromedicina i Raigs X.

Per fi, el procés iniciat els anys 1943 a 1945, amb l’acord de la Creu Roja i l’Ajuntament
de l’alcalde Josep Mañé, de completar el dispensari de la Creu Roja amb un aparell de
Raigs X per la pràctica de la Medicina Preventiva, s’inaugurà el diumenge 19 de març,
dia de Sant Josep de l’any 1950, amb l’assistència del Governador Civil Dr. Eduardo
Baeza Alegria, rebut pel consistori i nombroses autoritats. (Vida d’Esplugues, nº 3, 15-
04-1950).

Crear el Servei de Raigs X per descobrir malalties i una vegada descobertes, enviar els
malalts als especialistes perquè els tractessin, però davant la petició de modestos
donants de la Creu Roja, perquè hi hagués al dispensari un especialista pels malalts del
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pulmó, ens posarem d’acord amb el Dr. Carreras, que un dia a la setmana vingués a
Esplugues i atengués al Dispensari els pacients que ho demanessin.

A la “Vida d’Esplugues” de desembre de 1952 (núm. 36, pàg. 6) hi ha una memòria de
serveis del Dispensari Municipal d’aquest any, ben detallada per seccions, firmada pel
practicant Sr. Gras i el metge titular. Hem comptat 663 serveis. En nota final s’agraïa la
col·laboració de cinc Laboratoris, pel bon funcionament i assistència del dispensari.

Iniciats els anys cinquanta veiem que funcionaven bé les accions de medicina preventiva
al dispensari, i que l’ambulància de la Creu Roja precisava gent nova, a ser possible del
poble, i el dispensari la titularitat era exclusivament de l’Ajuntament. En realitat, l’acció
de la Creu Roja era sostinguda pel metge titular i els llibres estaven a càrrec del practicant
titular. Però tenim una fotografia datada el 15 abril de 1951 de “La nueva Asamblea de
la Cruz Roja“  on apareixen quatre persones assegudes “Maria Nebot, comtessa de Sant
Miguel de Castellar, Cayetano Faura, Remedios de Pouplana”  i vuit persones dempeus,
que són: “Teixidó, Bienvenido Balaguer, Eliseo Ferre, Roberto Brillas, Manuel Riera,
Martín Cañisà, Juan Brillas i teniente Gil” . El president de l’Assemblea de la Creu Roja
d’Esplugues era Cayetano Faura i la comtessa de Castellar presidenta de la Junta de
Dames. Aquí la data ens la dóna l’autor de la fotografia: “Esplugas Gràfic”. Altres li
donen l’any 1955 (vid. Pasqual Juan:” Tornant a Mirar”,  pàg. 188).

 El dispensari de medicina preventiva iniciat amb l’estímul i ajuda de la Creu Roja per
l’adquisició de l’aparell de Raigs X, continuà les seves activitats: estava obert totes les
tardes, sis dies a la setmana, prestant tota classe de serveis el Dr. Pons i el practicant
titular; els dimarts era el dia de l’especialista pulmonar Dr. Carreras, que assistia els
casos del servei de medicina preventiva i Raigs X i els malalts que el demanessin.

L’any 1953 s’inicià la fabricació en sèrie d’automòbils, amb el que augmentà la circulació
i els accidents a Esplugues, que l’any 1952 sobrepassava els 8.000 h.. Amb aquesta
situació de més accidents, es presentà més activitat de la Guàrdia Civil i Guàrdia Munici-
pal en regular la circulació i dels nois de la Creu Roja en assistir-los i cercar els metges.

IV - EL CENTRE PRIMARI D’HIGIENE i LLOC DE SOCORS

Per llei, els municipis quedaven obligats a consignar, per les atencions sanitàries, un
mínim del cinc per cent del pressupost ordinari. Però al tenir Esplugues més de 8.000
habitants, l’Ajuntament havia d’habilitar un edifici destinat a servei sanitari, centre primari
de Sanitat, Secretaria del Consell Local de Sanitat i Casa del Metge que, en conjunt
constituïa, el Centre Primari d’Higiene. Un decret de l’any 1953, deia que els municipis
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de més de 8000 h. i menys de 10.000 h., disposaran d’un Lloc de Socors annex als
Centres d’Higiene Rural.

Aquestes qüestions s’inicien, segons els nostres papers, l’any 1958, és un informe de
data 4/8/58, per crear un lloc de socors i evitar accidents de tràfic.

El transcriurem parcialment:

“Ahora bien, como médico y como responsable de la Sanidad Local, debo
manifestar que la misión primordial de la medicina, es la profilaxis o sea
evitar males, ya que curarlos es muy difícil y a veces imposible y seremos
responsables ante Dios y los hombres del daño causado, si pudiendo
evitar un mal, por negligencia, incapacidad o indiferencia no lo evitamos.
Por tanto, todos los que desempeñamos algún cargo de responsabilidad
tenemos la obligación de no regatear medios, ni sacrificios, para salva-
guardar la vida de los que a pie, en moto o en coche circulan por nuestras
calles particularmente entre la calle Norte y el Bar Cataluña, principal foco
endémico, donde ocurren el 95 por ciento de los accidentes de circula-
ción.”

Un altre esborrany d’un informe de 12 desembre 1959, ens senyala que a Esplugues hi
ha un metge titular, quatre metges del Seguro i un metge lliure. A més compta amb
auxiliars sanitaris: el practicant titular, un altre del Seguro de Enfermedad, quatre de
lliures (dos masculins i dos femenins), i a més una llevadora del Seguro. La Creu Roja
realitzava únicament un servei d’urgència els diumenges de 9 a 13 hores. Aquest servei
és assistit només per portalliteres, que en cas de necessitat sol·liciten l’auxili del metge
de torn del S.O.E., i en cas de trobar-se aquest complint un servei domiciliari, el primer
metge que aconseguissin trobar.

I es plantejà un problema: “La Creu Roja mentre no posseeixi un local propi, ampli, on
pugui desenvolupar de forma desfogada la seva labor i sense menyspreu dels elements
locals, que possiblement son humils, però d’utilitat indubtable. Actualment porta una
vida molt precària, si bé pot reorganitzar el servei” .

L’any 1952 començaven a veure’s nois d’Esplugues amb uniforme de voluntaris de la
Creu Roja: Romagosa, Galtés i altres que no coneixia. La revista d’Esplugues “El PONT”,
que hem citat (núm.129, pàg. 34), ens diu que l’Ambulància de la Creu Roja, secció
administrativa i portalliteres, “des de l’any 1954 fins a 1972 va ocupar l’immoble número
17 de la plaça de Santa Magdalena...”
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En aquest local de la plaça Santa Magdalena nº. 17, en data posterior a 1954, en un
esborrany d’un informe de Medicina Preventiva, sense data, que ha de correspondre
entre els anys 1961-1962, on es parla de les obres que s’havien efectuat al dispensari
situat als baixos de l’Ajuntament, donarà lloc al trasllat del dispensari a la casa nº. 17 de
la plaça de Santa Magdalena, doncs a l’esborrany de dit informe es diu que:“ si a la
primitiva instal·lació de Raigs X es tingué en compte un mínim de condicions, a la nova
instal·lació realitzada sense consultar a l’assessor sanitari municipal, no reuneix les
condicions primàries per complir la seva missió”.

En un informe anterior, es prega que, essent el metge titular funcionari tècnic de l’Estat
al servei del Municipi i l’única autoritat sanitària municipal de la població, “se le tenga la
consideración de poner en conocimiento suyo los proyectos y problemas sanitarios que
se presenten, y no someterlo a la desagradable situación de tener que resolver, frecuen-
temente hechos consumados”.

Finalment, el metge titular es pregunta: quins serveis ha de donar aquesta instal·lació de
Raigs X ? I es contesta:

“Teniendo en cuenta que el S.O.E. tiene magníficos servicios para el trata-
miento de los enfermos que lo necesitan y teniendo en cuenta que en la
población existen médicos que poseen aparatos para el tratamiento de
enfermos, le ruego me permita insinuarle la idea de que el aparato se
dedique exclusivamente a la medicina social preventiva, o sea: beneficen-
cia, escolar, y del trabajo, que son los fines para los cuales fueron creados
y así respetaremos los derechos muy justos de los médicos de la pobla-
ción que viven de su trabajo profesional.

Amb data 29 d’octubre de 1961 trobem un diploma encapçalat amb la Creu Roja dintre
un cercle amb la inscripció “ in hoc signo salvus “ i aquest cercle té dibuixat a la part
superior, una corona reial i a l’inferior, un pendó que penja de dos llorers amb una creu
sobre fons blau. Té la part superior esquerra decorada amb dibuixos florals i una cinta de
dos bandes, vermella i blanca. Tot emmarca la inscripció següent: “Al Doctor don  MA-
NUEL RIERA PIERA, que desde la fundación de esta Asamblea local, ha venido luchando
sin descanso en pro de los altos postulados de nuestra institución, se le dedica hoy este
acto de GRATITUD que al propio tiempo sirve de valioso ejemplo estímulo para todos.”

Segueixen les signatures dels membres de l’Assemblea Local.” Esplugas de Llobregat a
29 0ctubre de 1961".
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Per la data podria estar en relació al desè aniversari de la constitució de l’Assemblea
l’any 1951, de la que el metge titular era vicepresident.

V.– L’ AGRAÏMENT

Trobem un escrit de cinc quartilles, datat el novembre de 1957, que tracte de Quijotismo
en el que considera l’agraïment com a do de l’ànima i que el col·lectiu és menys freqüent
que l’individual, i com a contrast rememora l’altruïsme inapreciable dels metges que el
precediren en l’exercici de la medicina a Esplugues, els Drs. Castillo, Cardona i Figueres,
traspassats prematurament, i finalment, els seus companys, els metges rurals que
segueixen recorrent els carrers i camins a cavall, tartana i bicicleta, moto o cotxe
desconjuntat, ferms al seu lloc, disposats a complir sempre amb  el seu deure.

De l’any 1946 al 1949 llegia l’edició espanyola d’una revista americana, crec es deia
Reader’s Digest, i en un article publicava l’agraïment d’un poble de Canadà al seu metge
i el regal que li varen fer d’un automòbil, i em passà pel pensament com “un núvol que
deia, el poble d’Esplugues encara farà el mateix” i ho va fer, el 14 de setembre de 1952,
al complir el metge 25 anys de servei al poble. Pocs anys després, un altre poble de
Catalunya, va repetir l’homenatge al seu metge, a l’estil del poble inicial de Canadà i
d’Esplugues.

El cas d’Esplugues el va divulgar un veí de Finestrelles, que envià el programa de
l’homenatge al periodista Del Arco i aquest l’entrevistà, i el 14 de setembre de 1952,
diada de l’homenatge, es publicà la caricatura i l’entrevista a la secció “Vd. dirá ”, pàgina
4 del “Diari de Barcelona“ , d’aquí la notícia passà a “ 7 FECHAS. El periódico de toda la
semana de Madrid” que publicà el 23 de setembre, amb un dibuix i la notícia, que “Los
pacientes regalaron a su médico un automóvil para ser atendidos mejor”, i un extracte
de l’entrevista del periodista Del Arco al “Diario de Barcelona”. I de Madrid la notícia
passà el mar i a  l’Argentina el diari de Buenos Aires “Clarín” de 14-10-52, a la secció de
“Cables de España” , publicà la notícia del “Justo homenaje”, la subscripció i el regal
d’un automòbil. I ara les cartes de felicitació arribaren d’Amèrica, alguns sol·licitant
l’autògraf i un pensament i Gualberto Pérez, Procurador Nacional de l’Argentina, li donà
les gràcies pel magnífic escrit que li envià junt a la “Revista Horizonte” (2), que col·locà
en el seu àlbum, al costat de la d’Albert Schweitzer, premi Nobel de la Pau de 1952.
També es fa ressò a Burgos la “Voz de Castilla” i li arribà la notícia per l’Hno. Ponciano,
el seu primer professor de batxiller els anys 1908-1909. Així mateix es publicà al “Noticia-
rio Médico Español” de Madrid, en el suplement nº.156, de 23 setembre 1952 (3).
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La data final del període estudiat de la Creu Roja és la de la mort del metge titular
d’Esplugues, Manuel Riera i Piera, que morí a la matinada del 27 de gener de 1964.
Cobriren el taüt amb la bandera de la Creu Roja (4). El 6 d’abril de 1964 l’Asamblea
Suprema de la Cruz Roja Española =Teniendo en cuenta las circunstancias que en V.
concurren y los servicios que ha prestado a la INSTITUCIÓN. Acordó concederle la MEDA-
LLA DE ORO Y PARA QUE CONSTE SE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA  EN MADRID a 6 de
abril de 1964 = DIPLOMA DE LA MEDALLA DE ORO , a título póstumo a Don Manuel Riera
Piera= .

Aquells afanys i la insistència per la medicina preventiva que representava l’aparell de
Raigs X, va seguir al Dispensari Municipal d’Esplugues dels anys 1950 a 1964, no es va
espatllar mai, ignorem els serveis que prestà des de l’última data fins a l’any 1969,
perquè en aquests anys a la documentació que proporcionà l’Arxiu d’Esplugues, hi ha un
dictamen de l’enginyer municipal d’Esplugues que diu: “l’aparell de Raigs X, no està en
condicions de funcionar i que per tractar-se d’una marca que fa molt temps que no es
fabrica i no existir recanvis, resulta la reparació molt costosa per no dir impossible i per
tant no es pot recomanar construir les peces expressament”. Aconsella intentar la ven-
da i estima que el preu de la instal·lació podria oscil·lar entre 500 – 1.000 ptes. Al primer
d’octubre, els Automóviles Badalona, fan una oferta per l’aparell de mil ptes. Vistos
aquests informes estima la Secretaria que correspon prendre els següents acords: de-
clarar no utilitzable l’aparell de Raigs X, i vendre’l a F. Núñez que ha ofert la quantitat de
mil pessetes, tot d’acord amb el reglaments.

Els temps canvien, als anys seixanta els metges d’empresa anaven popularitzant la
medicina preventiva, perquè ara la gent “com els ianquis”, comença a acudir als hospitals
no per curar-se, sinó simplement per preservar-se.
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de Llobregat “  Edita: Ajuntament d’Esplugues i Diputació de Barcelona, juny de 1984. (A la pàg. 190
hi ha una fotografia de les primitives Escoles Poliglotes (parroquials) que diu:“ Inauguració de la

Creu Roja a Esplugues el dia 1 de gener de 1938” . No he trobat cap més referència).

DOCUMENTS D’ARXIU

1- “Col·lecció de papers Riera”: els documents referits en el precedent treball es troben al  lloc que
els és propi .
2- Arxiu Municipal d’Esplugues de Llobregat ( AMEL)

Fan referència a la medicina preventiva i adquisició d’un aparell de Raigs X, són
aquests:

- acta del Ple 1947 .12.19
- acta del Ple 1948. 12. 30
- expedient de secretaria núm. 2/1049  (1949-1969, inclou un cartell)
- acta de la junta de beneficència  1949.07.10
- acta de la junta de beneficència  1949. 12.15
- Articles de la revista Ataque  1949.07
- Articles de la revista Vida d’Esplugues, periódico de vibración local:

1950.01.15
1950.04.15
1950.05
1950.07.08
1950.11
1950.02

- Cartell inauguració de la instal·lació de l’aparell 1950.03.19
També els documents es troben referits al lloc que els és propi

3 – Archivo Histórico Nacional de Salamanca: Guerra Civil. Barcelona Generalidad 186/1.

NOTES

1. Confusió amb l’Hospital de Sang, de juliol de 1936. Vid. “ Tornant a Mirar”, a la pàg. 93.

2. La revista Horizonte  era el “Boletín Mensual de la C.A.S.O.E, del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona” al núm.

d’octubre de 1952 aparegué l’excel·lent article del Dr. Alzamora Albéniz dedicat al Dr. Riera i poble d’Esplugues.

3. Per altra part el “Diari de Barcelona” difon el 16 de setembre 1952 (pàg. 18) una ressenya de l’homenatge. El

”Correo Catalán” el 18 de setembre a la pàg.4, publicà la descripció més detallada de l’acte del homenatge. Després

la revista “Vida d’Esplugues”  núm. 34 - octubre 1952, firmada per Camps, fa una descripció de l’acte. La revista

“Alba” de Sant Feliu, publicà una nota de l’homenatge. La revista “ Valldemia “ del Col·legi dels Germans Maristes

de Mataró, del que era antic alumne, dedicà una pàgina amb un escrit sobre la labor d’un metge abnegat, amb una

fotografia en el moment “de quitarse la medalla de oro de la ciudad para hacer ofrenda al Sagrario de la población”.

4. El 31 de gener de 1964 donava la notícia una nota necrològica de “La Vanguardia”. El 20 de Febrer el “Diario  de

Barcelona” a la pàg. 23 comunicava el traspàs del vicepresident de l’Assemblea de la Creu Roja des de 1951. “Vida

de Esplugues”, en el núm. 170 de febrer de 1964  Natalia Hernández i Robert Brillas escrigueren unes sentides i

emotives notes necrològiques.

La Creu Roja i un metge rural (Esplugues de Llobregat, 1904-1964)



288 Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg. 269-287, ISSN: 0213-0718



289Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg.289-297, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2008 (*), 51, 289-297

L’AUTARQUIA A LA MEDICINA

RIERA BLANCO, Manuel

RESUM: Concepte d’Autarquia . Llei del pas a l’Estat del Cos de Metges Titulars, Blas

Pérez González. Notícies  de les accions que s’iniciaren vers la medicina social i la

cultura. Visió de la medicina i els metges forasters al camp de Tarragona, antiga terra de

Víkings. Medecinaire.

Paraules clau: Autarquia i Medicina social. Metges Titulars, Inspectors Locals de Sanitat. Blas Pérez González.

Formació Professional i escoles de Mestratge Industrial.

RESUMEN: Concepto de Autarquía. Ley del paso al Estado del Cuerpo de Médicos

Titulares. Blas Pérez González. Noticias de las acciones que se iniciaron hacia la medi-

cina social i la cultura. Visión de la medicina y los médicos forasteros en el campo de

Tarragona, antigua tierra de Vikingos. Curanderismo.

Palabras clave: Autarquía y Medicina social. Médicos Titulares, Inspectores Locales de Sanidad. Blas Pérez
González. Formación Profesional y Escuelas de Maestría Industrial

*

Acabada la Guerra Civil l’any 1939, a l’altre costat de la frontera començà una guerra

mundial que durà sis anys, fins el 1945. Segons diuen els historiadors, el 1939 entrà a

Espanya l’autarquia, una paraula d’origen grec que expressava coses que semblen molt

dolentes per la política, la cultura, l’economia i la ciència, a més de la censura. Els meus

pares rebien cartes d’Amèrica censurades pels anglesos. Si valer-se per sí mateix és

equivalent a l’autarquia, en el diccionari d’aquells anys volia dir també autocràcia, per sí

sola, se li donà per reformar l’assistència mèdica.

Ens feren entrar a l’autarquia i la medicina, els periodistes historiadors i el treball d’un

company de Tarragona, el Dr. Santiago Mallafré, que va poder llegir unes actes del

Col·legi de Metges de Tarragona dels anys 1903-1924 i 1939-1952, i pensà que podia

ser cosa bona treure fitxes, i en fer-ho va decidir que valdria la pena comentar-ho amb

algú i publicà aquestes fitxes a la revista Gimbernat (núm. XVII any 1992, pág.197).
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D’aquest treball del Dr. Mallafré els punts que interessen són uns pergamins i uns

oferiments:

- En data 01-08-1942, tracta de l’oferiment de tots el Col·legis de

Metges d’Espanya d’un pergamí a S.E. el Generalísimo, en senyal

d’agraïment per la promulgació de la Llei del pas a l’Estat del Metges

Titulars.

- En data 30-06-1944 es repeteix una fitxa datada a 1940 (creiem és

bona la cita de 1944 i no la de 1940). Es tracta de l’oferiment per

part de tots els metges espanyols al Exmo. Sr. Ministro de la Gober-

nación de la Gran Creu de Beneficència, amb la que es premià la

seva gran labor en matèria sanitària.

Molt prudentment el nostre col·lega afegia: “Me’n guardaré de fer qualsevol judici de

valor i ni de menysprear aquests homes – homes abans que metges als que els hi tocà

viure uns temps difícils“ . Les dades aportades queden imprecises: què era aquest pas

a l’Estat dels Metges Titulars ? I per què ? Com es deia el ministre? Escrit així, de forma

tan elemental, semblen coses o tècniques d’auto bombo mutu dels Col·legis de Metges

i corporacions.

Els punts citats són episodis del meu record, intentaré posar-los en clar:

- Des d’abans de 1940, la dependència administrativa i la nòmina dels

Metges Titulars d’A.P.D., amb categoria administrativa d’Inspectors Locals

de Sanitat, eren a càrrec de les entitats locals, o sia dels Ajuntaments i

aquests realitzaven els nomenaments, exposats al seu caciquisme, si els

pagaven era malament i fora de temps i amb les nòmines minvades i no

cada mes, ja que el metge cobrava un cop a l’any i gràcies, pel Nadal, així

tenien torró i reis.

- El Cos de Metges Titulars d’A.P.D., tenia i suposo que deu tenir encara, si

és que existeix, cinc categories: Les dues primeres corresponien a les

capitals de província i viles grans i importants; les de 3ª, 4ª i 5ª categories

corresponien als pobles. Es legislà que les tres últimes categories fossin

pagades directament pels pressupostos de l’Estat, perquè els ajuntaments

no els pagaven. Ignoro si posteriorment també les dos primeres categories

passaren a cobrar directament dels pressupostos de l’Estat. Madrid i Bar-

celona funcionaven com cossos facultatius a part.
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- Consecutiu al fet de passar les tres últimes categories als pressupostos

de l’Estat, s’establí que els pobles paguessin els sous endarrerits que

devien als seus metges, prèvia la seva sol·licitud. Recordo que  la revista

“Medicamenta”, anava publicant els pobles, els metges i les quantitats de

pessetes que els pagaven pels seus endarreriments. Les quantitats per

l’època eren importants, de 15.000 a 30.000 pessetes, recordem un cas

en que el deute era de 60.000 pessetes, aquest metge deuria haver

treballat tota la vida i mai havia cobrat el seu sou. Hem sentit dir que el

“Sindicat de Metges de Catalunya” (1920-1939), evitava aquestes

situacions, però les nostres dades no són així. Preguntàrem a un metge

que exercia a un poble de Catalunya: a tu que han deixat de pagar-te

15.000 pts. en aquests anys passats, per què no les reclames ?  I contestà:·

“l’Ajuntament no té diners”. La veritat és que passats uns anys, tota la

gent del poble decidí homenatjar al metge, l’Ajuntament saldà el deute de

forma molt elegant (això sí, hi hagué una protesta per malversació, de qui

estava en deute moral amb el metge).

El ministre de Governació que evità els espolis de les nòmines i se li concedí la Gran Cruz de

Beneficència, per la seva gran labor sanitària, ha de ser Blas Pérez González, que exercí el

ministeri de Governació des del 3 de setembre de 1942 al febrer de 1957 (en plena

autarquia). Era fill d’un metge de poble de les Illes Canàries, per tant coneixia  les carències

de la sanitat i dels metges de poble i vila. Havia estudiat part del batxillerat a Barcelona i

l’any 1927 obtingué per oposició la càtedra de Dret Civil de la Universitat de Barcelona, de

la què fou deposat a conseqüència de les eleccions de febrer de 1936. El 27 de setembre

d’aquest any fou detingut i al dia següent condemnat a mort, pena de la que es lliurà per la

gestió d’uns deixebles. Estigué amagat durant nou mesos, fins que, segons les meves

notícies de l’època, per mediació del president Companys, va poder passar a França des

de Barcelona. Des d’aquells anys de la meva infantesa, sempre he pensat que el President

ajudava els que eren el seus “germans”, perquè en aquella època es perseguia també a

Catalunya a gent de totes les ideologies.

SEGUIREM CAMINANT PEL TEMPS DE L’AUTARQUIA

La gent benestant, els anys quaranta i cinquanta no anava als hospitals, però acceptava

operar-se a les clíniques quirúrgiques, i no a operar-se al domicili, en el mateix estil que

havien amputat la cama al germà del meu avi matern, a l’any 1890. El Dr. Moisès Broggi

(Memòries d’un Cirurgià) descriu, a l’any 1942, una expedició quirúrgica rural d’aquest

tipus de cirurgia domiciliària de Barcelona a Andorra. Però hi havia altres metges que la

practicaven, no era excepcional.
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Si això esdevenia als anys 40 a les viles, als pobles es donaven casos en que o no hi havia

metge i els alcaldes el demanaven amb insistència, fet que podia donar lloc a que

“Jefatura de Sanidad” els enviés a un sanitari que demanava feina, però no de metge; o

bé que pobles amb plaça per un sol metge, en tenien tres, amb enfrontaments entre els

propis familiars i  demés gent del poble formant bàndols o partits, o per qüestions entre

dos pobles veïns. Coses d’aquestes ocorregueren a Vilallonga, Vila-seca i Alió i el seu

agregat, possiblement tot per caciquisme col·legial, a l’estil dels costums anteriors a la

guerra del 1936, sinó no s’entén. Encara es deia :“los pueblos envilecen, empobrecen y

embrutecen”, en aquest últim aspecte, en algunes cases de metges, el servei higiènic

era una portadora que l’Ajuntament manava buidar periòdicament.

Així, dintre de l’autarquia que hem dit volia dir també autocràcia, per sí sola, li donà per

reformar l’assistència mèdica dins del procés de revolució industrial i progrés social. El

desembre de 1942, es creà per Llei el “Seguro Obligatorio de Enfermedad”  (SOE) i al

novembre de 1943 aparegué el seu reglament a partir del “Ministerio de Trabajo”, que

administrava des de 1926 les pensions i el “Seguro Obrero del Instituto Nacional de

Previsión”, deixant fora els Col·legis de Metges, i al principi a les Facultats de Medicina,

amb la lògica oposició de l’esperit burgès i corporatiu de molts metges i els seus Col·legis,

i titllaven de FAI-langista al ministre progressista per les seves reformes.

Si bé el projecte inicial del “Seguro de Enfermedad”  era de l’any 1922 i la Llei de 1942,

no és fins el 1946 quan comencen a establir-se els serveis i nomenar metges del S.O.E.,

d’acord amb l’article 128 de la O.M. de 19 de febrer (BOE 17-3-1946), organitzats per

zones amb un Inspector; i el Col·legi de Metges, deuria aconseguir tenir representants

en una junta consultiva, citem de memòria, creiem es deia CASOE del Col·legi Oficial de

Metges de Barcelona,  que editava la revista Horizonte.

Aquesta estranya autarquia fatal, que els historiadors consideren mal organitzada per

mala gestió i per ofegar l’economia i encara pitjor, doncs diuen estancava la ciència.

Resulta que el març de 1943, s’aprova i publica el Reglament de “Perfeccionamiento

Médico de España” ; i el 25 de novembre de 1944 apareix la “Ley de Bases de Sanidad”,

que a la base 3ª crea la “Escuela Nacional de Sanidad” .

El Consell General dels Col·legis de Metges d’Espanya, que l’any 1947 va editar les

ponències del “IV Congreso Nacional de Sanidad Municipal”, i dintre dels precs i pregun-

tes es demanava atenció preferent al problema de l’estatge al medi rural, publica una

ponència, entre altres, sobre  “La vivienda rural. Casa del Médico. Centro sanitario”, on

exposen els plànols dels projectes de Cases del Metge amb clínica rural a les zones

diverses d’Espanya: del sud, de la muntanya, del centre, del nord. A l’any 1960 vaig viure

en una d’aquestes cases, era freda a les matinades d’hivern però molt agradable, enca-
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ra recordo i m’indigna, quan em van ensenyar l’antiga casa destinada al metge, anterior

a la construcció de la Clínica Rural, on  vaig saber el cas de la portadora que he descrit

més amunt, que encara es donava al poble veí.

Al 1950 apareixen els “Institutos de Segunda Enseñanza Laboral” i las “Escuelas de

Maestria Industrial”, aquestes donant un Segon Grau a les elementals “Escoles del

Treball” sorgides durant la primera Dictadura, i a més creant un tercer Grau de “Univer-

sidades Laborales”, cosa ben original. De les Escoles de Mestratge Industrial en tinc

molts bons records. Un dia de mercat a la vila, em sorprengué veure els alumnes d’un

col·legi, molt educats, vaig creure que eren alumnes d’un col·legi anglès, com havia vist

a les pel·lícules. Eren alumnes d’un Colegio Menor, a l’estil del nostre país, vinguts de

diverses parts d’Espanya, per seguir estudis becats de formació professional industrial i

agrícola. Després vaig saber a Madrid, que la dita escola era considerada la millor

d’Espanya.

L’any 1955 fan sorgir de la Vall d’Hebron de Barcelona un sorprenent hospital quirúrgic

i d’assistència mèdica, però com els hospitals estaven desacreditats se l’anomenà

“Residencia Sanitaria” , els metges burgesos no entenien els marbres de bona qualitat

i el contrast que oferien amb la gent d’aspecte camperol, que eren els beneficiaris

inicials del S.O.E.

“porque no pueden entender que el trabajador español, por el Seguro de

Enfermedad disfrute de los mejores sanatorios, de los mismos aparatos y

de tan buenos médicos de todas las especialidades, como cualquier pa-

ciente adinerado”.

Un treballador que havia estat internat per qüestions polítiques a un penal de València,

al que nomenaven “el Col·legi” i era un antic convent (San Miguel de los Reyes), trencà

la cartilla del S.O.E.. Quan el metge amic va demanar-li per estendre la recepta i no pagar

les medicines que necessitava, no ho podia entendre. Els metges que davant la misèria

dels que demanaven el seus serveis pagaven les medecines dels seus malalts, sí van

entendre el S.O.E. des del primer moment. No tots els assegurats ho entenien,

“estraperlejant” amb les medecines o demanant “Bella Aurora”, perquè amb el S.O.E.

les farmàcies crearen la secció de perfumeria i molts pretenien que el metge, en benefici

d’ells, es convertís en un vulgar lladre.

Al principi, les places inicials dels metges del S.O.E s’assignaven obligatòriament als

metges titulars d’A.P.D. als que se’ls afegia el nomenament de metge de zona del SOE;

als anys 50 els metges de Tarragona insistien al Col·legi que aconseguís reduir el nombre

de places de metges titulars de la ciutat, s’havia de guanyar la plaça per examen d’oposició
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o concurs i aportava metges forasters. A l’any 1962, es convocà a Tarragona una plaça

de metge de la Diputació i el president del tribunal de l’oposició, el Dr. Pedro i Pons,

manifesta la sorpresa de que no s’hi presentés cap metge de la ciutat.

A la instauració del “Seguro de Enfermedad “ deurien trobar-se amb dificultats respecte

als especialistes o deurien voler classificar-los i regular-los, perquè a l’any 1955, surt la

Ley de Especialidades Médicas  i s’obren unes llistes d’escales de medicina general i

d’especialistes i al 1956, el mateix Ministeri implanta per a metges joves, de les últimes

promocions, els Serveis de Medicina del Treball, creant aquesta figura i els estudis en

forma de Metges d’Empresa. Però aviat els metges que no podien optar-hi, aconseguiren

anul·lar la data de la llicenciatura com a preferència. Aquí entre els metges d’empresa,

gràcies a la insistència del Dr. Narciso Perales i en contra els metges que el rodejaven,

apareixen  els practicants i infermeres d’empresa, i se’ls dóna capacitat tècnica sanitària

i a les empreses cobraven el sou equiparats al personal tècnic. Segueixo sense entendre

l’autarquia com la presenten els historiadors, perquè es convoca posteriorment un

concurs de “Médicos Becarios del Seguro Obligatorio de Enfermedad”. Eren beques que

tenien, si no tenim error, una duració de dos anys per a metges generals; tres anys per

oftalmologia, urologia, toco-ginecologia i otorinolaringologia i quatre anys per la cirurgia

i la traumatologia. Les places quirúrgiques, sis de cada especialitat, es convocaren sols

a Barcelona: a Madrid no hi havien Residències Sanitàries.

Les beques, s’anunciaren primer al diari ABC de Madrid, en paraules del ministre:

“por la urgente necesidad de abrir a las nuevas promociones de gradua-

dos, deseosos de trabajar y seguir aprendiendo, las magníficas instalacio-

nes de las residencias y ambulatorios del Seguro”

amb la finalitat de contribuir a la formació professional i especialització del propi becari

i atendre les relacions del metge amb els elements varis que integren l’obra del Seguro

de Enfermedad. Era la primera vegada que a Espanya es convocava un nombre tan gran

de beques per a post graduats, tampoc mai havien estat tan ben dotades. No es tractava

d’una ajuda econòmica, d’una compensació a deficients medis de fortuna, tampoc es

tractava com s’entengué erròniament de serveis al Seguro. Segons  el Dr. Sáez de Miera,

Jefe Nacional del S.O.E., era: “la retribución justa a una vocación firme, a un trabajo

eficaz y de calidad a los asegurados”.

Es va resoldre el concurs de mèrits al B.O.E. i fou emocionant el dia de la  convocatòria,

8 de gener de 1957, a la Inspecció de Serveis Sanitaris de Barcelona, els becaris de

diferents llocs d’Espanya a la recerca i agrupació per especialitats, i aquí s’inicià l’amistat
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entre tots. Uns dies després, en grup visitaren la Residència Sanitària de la Vall d’Hebron,

aquí no es veia l’autarquia, al menys als aparells d’anestèsia per gasos dels quiròfans

de cada planta, quan al país encara s’utilitzaven la màscara i les gasses amb l’èter a

gotes o bé els aparells Omo i Ombredanne, manejats per practicants o l’últim que arribava

al servei. Es comentà que quan el Dr. Miguel utilitzà els nous aparells d’anestèsia sols

pogué reconstruir el d’una planta, doncs s’havien endut peces dels altres. Al ponderar

les excel·lències de la Residència, Montserrat, l’única becaria, comentà que Tarragona

seria la última província en construir-se i algú afegí amb la de Madrid. Així fou, hi havia

altres interessos en els dos casos.

Les normes de treball, l’ensenyança i la pràctica mèdica dels becaris ens ha sorprès,

perquè era similar a la utilitzada per la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma

de Barcelona, abans d’octubre de 1934, que han elogiat tant amb sentiment i patriotisme

els metges professors i alumnes que en un curt espai de temps hi assistiren, potser es

superava en alguns aspectes no citats per aquests. De moment no podem dir si les

normes de treball arribaren de Madrid, o foren redactades per Fernando Torres Marty,

Jefe de Estudios. Al juliol de 1958, es realitzà un viatge d’estudis de 15 dies a França,

Suïssa, Itàlia. La tornada fou per Gènova, Niça i Marsella.

La segona quinzena de desembre de 1958 es realitzaren les proves finals, consistiren en

dos exercicis, un escrit i un oral, davant tribunal i a més uns treballs doctrinals. Coincidiren

els exàmens amb el final del període de les beques de dos anys; les especialitats amb

contingut quirúrgic continuaren fins complir el seu termini. A tots els aprovats se’ls hi

donà una puntuació de dos punts per aplicar a la llista general de les escales del S.O.E.

No es donà el títol d’Especialista, aquest deuria seguir la via del Ministeri d’Educació;

tampoc es podia esperar ocupar plaça al S.O.E. pel fet de ser o haver sigut becari, això

depenia d’un concurs amb base a les Escales, on constava la puntuació dels mèrits per

exercir la plaça definitivament, o sia en propietat.

VISIÓ FINAL RETROSPECTIVA DE L’AUTARQUIA PEL CAMÍ DE TARRAGONA:

A la “Jefatura Provincial de Sanidad de Tarragona” existien els plànols per a construir un

Hospital Provincial que mai s’edificà, doncs es preferia seguir amb un hospital medieval

d’estructura renaixentista. Al final de l’autarquia, el Seguro de Enfermedad  iniciava la

construcció de una Residencia Sanitaria a Tarragona.

Els anys trenta del segle XX, no direm que Tarragona estava deserta, però sí poc poblada

i amb pocs metges, sobretot d’especialitats mèdiques, excepte les que exposarem:
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* A la comarca de El Vendrell, vint anys després, deien els seus vilatans que eren molt

ben atesos en malalties dels ossos: hi havia a Calafell el “Manila”, un pescador i peixater,

que com a “curandero” feia meravelles i a més tenien els frares de l’Hospital de malalties

òssies dels nens i aquests frares infermers deurien ser molt sants, havien estat perseguits

pels truces íbers.

*A Reus sobresortia el Sanatori Pere Mata, de vols modernistes, i exercien a la ciutat al

menys deu psiquiatres que competien al Camp de Tarragona amb el Sanatori Mental de

la Diputació Provincial i una clínica privada; en qüestió de psiquiatres, guanyava Tarragona,

que va tenir a més el metge més condecorat per la seva especialitat de tots els temps.

Dintre l’esperit mèdic i científic de Reus per l’autarquia absoluta i com escassejaven els

cotxes, les motos i sembla que altres distraccions, els metges de Reus es reunien a

l’Hemeroteca a la qual, als anys seixanta, al augmentar la mobilitat dels metges, “minvà

molt l’assistència” i s’acabaren les reunions. També trobem un petit “gaudere risum” ,

doncs al referir-se al  ministre de Treball que fundà el Seguro de Enfermedad  es diu que

“s’autoanomenava nacional socialista (terminologia que evocava el feixisme alemany)”.

No afirmem, però sospitem que l’embrolla de la terminologia és tremenda.

* A la “demarcació” de Valls, així ho escriuen els periodistes, abans de 1957, hi havia un

metge famós, la seva fama superava els confins de la província de Lleida, d’allà venien

els malalts a visitar-se al metge, com si fos un santuari: ens han explicat que en aquells

anys a l’estació del ferrocarril eren rebuts els viatgers a l’arribada dels trens per dos

portaveus que anunciaven: “a l’ Hotel París”  i “a casa del Dr. Sarró”  i a la sortida de

l’estació els malalts i els viatgers eren portats al seu destí amb sengles vehicles. En una

reunió de metges un dia aquest Dr. va presumir “de no ser pessetero”; és cert, se li

contestà, “tú  ets  bitlletero”: si cobrava poc per la visita, inclòs els Raigs X, visitava més

malalts, per tant amb major possibilitat de tenir més pacients quirúrgics. Els altres metges

tenien problemes per pagar els terminis de l’aparell de Raigs X. També arribaven a Valls

els dies de mercat especialistes de medicina, procedents de Barcelona  i Reus, a exercir

a la ciutat.

No sols venien a Valls especialistes de Barcelona. Un especialista de la ciutat acudia

una cop per setmana al Servei de Pediatria de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, ens

consta que contribuí al descens de l’elevada mortalitat infantil a partir dels anys quaranta.

Morí el 1975 i el seguí a Valls un altre bon especialista de Pediatria.

Entre 1959 i 1965 del grup inicial de Médicos Becarios , arribaren  a Tarragona, antiga

terra de vikings, un metge general, dos oftalmòlegs, un uròleg, un traumatòleg i un cirurgià.

Tres d’ells estan integrats en el “Club dels dimecres” des del primer dia. Però els becaris

no foren els únics forasters que en aquests temps arribaren a Tarragona i el seu Camp,



297Gimbernat, 2009 (*), vol. 51, pàg.289-297, ISSN: 0213-0718

L’autarquia a la medicina

per la seva pròpia iniciativa. Després, de 1967 a 1970, amb la inauguració de la Residència

Sanitària de Tarragona, a mida que s’obrien els serveis, els metges forasters, practicants,

infermeres i personal subaltern, arribaren enviats directament pel seleccionador des de

Madrid. Més tard, es creà una nova via per l’especialització mèdica i quirúrgica amb el

nom de MIR i per aquesta via s’integraren novament a la Universitat.
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NOTÍCIA SOBRE ELS «RAPPORTS DE PSICOLOGIA Y PSIQUIATRIA
PEDIÁTRICAS» (1968) I EL DR. DÍDAC PARELLADA

DOMENECH I LLABERIA, Edelmira

RESUM: Es dóna notícia de la revista “Rapports de Psicología y Psiquiatría  Pediátricas”,
que inicià la seva publicació l’any 1968. Era bimensual, d’aparició regular, i l’hem vist
fins el número 49, de finals de 1976. El director era el Dr. Dídac Parellada i l’editor i
propietari el Dr. Josep Boada Torres.  És una publicació interessant si es considera el
nivell migrat de l’especialitat aleshores. S’esmenten els principals col·laboradors i es fa
una anàlisis dels continguts. Es remarca la seva obertura cap els camps de la pedagogia
i la psicologia i una visió àmplia, eclèctica, dins dels corrents diversos de la psiquiatria.

Paraules clau: “Rapports de Psicologia i Psiquiatría Pediátricas”;  Didac Parellada; Josep Boada, Revistes de

Psiquiatria. Pedagogia i medicina.

RESUMEN: Se aportan datos sobre la revista “Rapports de Psicología y Psiquiatría
Pediátricas”, que inició su  publicación en 1968. Era bimensual, de aparición regular y la
hemos  visto hasta  el número 49, de fines de 1976. El director era el Dr. Dídac Parellada
y  el editor y propietario el Dr. Josep Boada Torres.  Es una publicación interesante si se
considera el escaso nivel de la especialidad entonces.  Se mencionan los principales
colaboradores y se analizan los contenidos. Se remarca su apertura hacia  los campos
de la pedagogía y la psicología y una visión amplia, ecléctica, en relación a las diversas
tendencias de la psiquiatría.

Palabras clave:  “Rapports de Psicologia y Psiquiatria Pediátricas”;  Didac Parellada; Josep Boada, Revistes de

Psiquiatria. Pedagogía y medicina.

*

Una revista relativament poc coneguda, dedicada a la Psiquiatria Infantil, són els
“Rapports de Psicología y Psiquiatria Pediátricas”, que designarem, abreviadament com
a “Rapports”. Es va publicar a Barcelona, i el primer número va aparèixer amb data
novembre-desembre 1968. Estava prevista una periodicitat bimensual, i l’hem vist fins el
número 49, de novembre-desembre de 1976. En total són vuit anys de publicació conti-
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nuada. El text és sempre en castellà. La revista es distribuïa gratuïtament entre els
pediatres i psiquiatres de tot Espanya.

La presentació, és a dir el disseny i color de la portada va variant bastant regularment
cada dos anys, amb predomini successivament dels colors vermell, verd, blau i sèpia. La
presentació és apaïsada, en fulls de 27 x 19 cm, és a dir més o menys una fulla holande-
sa, o DINA 4, impresa horitzontalment. Això és molt regular fins el núm. 47, de juliol-agost
de 1976.

Després segueixen dos números diferents, 48 i 49, dels dos bimestres finals de 1976, en
que la revista es modifica bastant. Passa al format vertical, pràcticament amb les mateixes
mides. Es modifica el títol: conserva l’inicial però amb l’afegitó, molt visible, “con la
nueva sección Pediatría Integral”. I es diu “IIa. Época”. Després del segon número, el 49,
no hem vist més la revista i és possible que desaparegués. La raó podria ser que l’editor,
el doctor Josep Boada i Torres, va morir. Boada es dedicava a la publicació de diverses
revistes mèdiques, entre elles “Glosa”, i mantenia una relació molt directa amb el doctor
Dídac Parellada que fou el director dels “Rapports”.

L’adreça de la revista, Redacció i administració, és: Ronda de Sant Pere, núm. 22 de
Barcelona, està impresa a Indústries Gràfiques E. Boada, de l’Hospitalet. A partir del
núm. 11 consta, a més, com a Editor-propietari el Dr. Josep Boada Torres.

EL SUPORT DELS LABORATORIS. ELS ANUNCIS

La revista es mantenia pel suport comercial dels laboratoris farmacèutics i estava
relativament ben abastida d’anuncis de medicaments, ja a la portada, tota la
contraportada, i bastant, més aviat molt, en mig de les pàgines. Estaven relacionats
principalment amb el consum pediàtric i psiquiàtric. A la portada del primer número hi
havia l’anunci del Gamalate B6, de Laboratoris Novag, que es manté fins el número 39,
de maig-juny de 1975, és a dir durant sis anys i mig. Entre les indicacions que s’apunten
la primera és “Aprovechamiento escolar deficiente”. És a dir és un anunci pel camp de la
psiquiatria infantil i, si es vol, problemes de medicina escolar. A partir del número 40
l’anunci de la portada canvia, és tracta del Pirvikain, de Laboratoris Ferrer, i la indicació
principal és “per a la eradicació de l’oxiuriasi i l’ascaridiasi”. Denota ja una deriva cap el
vessant més pediàtric.

L’anunci de la portada posterior segueix un canvi diferent. Ocupa tota la pàgina i comença
amb la denominació genèrica “Productos Galup en Pediatría”. Hi ha un llistat inicial de
sis medicaments, alguna vegada s’anuncia només la Ampicilina Galup en solució oral.

Edelmira Domènech i Llaberia
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Més endavant el Sulmetín, també del mateix laboratori, fins el número 26 que inicia
l’etapa blava de les portades. A partir del núm. 38 l’esponsor són els laboratoris Robert,
amb l’anunci del Cefabol, amb la indicació “equilibrio psíquico y potencia mental”. I a
partir del núm 38 fins al final aquesta contraportada està dedicada al Dogmatil de
Laboratoris Delagrange, amb la indicació “regulador del comportamiento del niño y el
adolescente”. Els anuncis de l’interior són més variats i no els analitzem. S’ha fet aquesta
indicació dels anuncis de les cobertes (portada i contraportada) per veure per on anava
la línia de suport per a la publicació de la revista, l’equilibri que es manté, i el seu
desplaçament, entre el vessant més psiquiàtric o més pediàtric.

L’EQUIP DIRECTIU

En el primer número s’esmenta un equip directiu de tres persones i altres quatre com a
assessors. Textualment es diu: “Director: Dr. Dídac Parellada; Assessoria pediàtrica, Dr.
J. Bonet Rodés, pediatre; Secretari de Redacció, Dr. Manuel Leal, psiquiatre infantil”.
Sobre el paper és un equip ben conjuntat. I a més, com a assessors, “amb l’aportació
científica de” Dr. Ramon Sarró, que era el catedràtic de psiquiatria; Dr. Hermógenes
Castellanos, que era cap dels serveis de Neuropsiquatria de la Diputació Provincial de
Lleó; D. Jordi Galí Herrera, que era pedagog, i Dr. Albert Solà Castelló, psiquiatre, que
aleshores col·laborava amb Parellada. Aquests quatre “supporters” científics només
apareixen en el primer número.

Aquest equip directiu és persistent. En el primer número de 1973 (el núm. 38), s’hi
afegeix com a sotsdirector el Dr. Antoni Balagué, psiquiatre (més tard es troba la grafia
Balaguer). I en els dos números últims, de la segona etapa, amb un gir cap a la pediatria,
s’hi troba, a més, com a “Coordinador de la secció Pediatria Integral”, el doctor Ramon
Bacardí, pediatre.

El director era el doctor Dídac Parellada, que és el veritable motor, des del vessant mèdic
i psiquiàtric, de la revista. Els Rapports es poden considerar com una revista d’en
Parellada. Ell n’escrivia la part més important. En molts dels seus articles hi havia la seva
“marca” en forma de dibuixos. Podem sospitar que més d’una vegada, pe a no signar
massa ell mateix, utilitzava algun pseudònim, és a dir actuava per firma interposada. I
mantingué durant vuit anys un nivell científic acceptable, una intenció divulgativa clara,
una obertura, principalment a mestres i pedagogs, que fou molt vàlida en el seu temps.
Com a secretari de redacció consta el doctor Manuel Leal Gregori, del qual no en veiem
pràcticament res en el contingut de la revista, tot i que hi és des de l’inici al final. Havia
nascut a Barcelona l’any 1924, batxiller el 1942, començà estudiant química, i des de
1949 feu medicina, llicenciant-se el 1955. Va morir a la primavera de 1984.

Notícia sobre els «Rapports de Psicología y Psiquiatría  pediátricas» (1968) i el Dr. Dídac Parellada
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L’editor: I al darrere, evidentment, hi ha personalitat de Josep Boada i Tores, metge, que
ja s’ha dit es dedicava principalment a la producció de revistes científiques, mèdiques,
amb base comercial de laboratoris. Boada, en tant que director i propietari, va ser el
veritable cap, si més no administratiu, de la revista.

Boada havia nascut a Terrassa el 25 de novembre de 1907, i en morir, a les acaballes de
1976, estava ja prop de la setantena. Batxiller el 1925, es llicencià a Barcelona el 1931.
A la necrològica de la revista es diu que “era fill de la menestralia catalana”. Va començar
exercint com a metge de poble, al propi Vallès, i després de barri a Barcelona. A partir de
cap a 1950 es dedicà a l’edició de revistes mèdiques, començant per “Glosa”, ja
esmentada. Van seguir “Lecciones de Càtedra” i “Visor”, i els “Rapports”. També, amb
un enfocament cap a la medicina rural, que ell havia fet, i juntament amb l’empenta d’un
metge del país valencià, Josep M. Febrer i Callís, van fer “Clínica Rural”. Segons els seus
amics era un home eficaç i discret, amb idees clares, “mantenint-se personalment dins
d’una posició de la més discreta modèstia” (núm 49, pàg 2).

ELS CONTINGUTS. LA INTENCIÓ I L’AMPLITUD

La base dels continguts està molt d’acord amb la formació, la intenció mèdica, i el
tarannà, del doctor Dídac Parellada. Es donava informació, d’acord amb els coneixements
de l’època, bastant oberta, més de caràcter divulgatiu que estrictament de nova informació
científica, sobre els principals problemes, mèdics i socials, amb que es troba el psiquiatre,
i més en el vessant infantil, de la paidopsiquiatria.

Pot sobtar que en el títol es digui ja molt clarament Rapports de Psicologia i Psiquiatria
Pediàtriques. Però és molt indicatiu. El terme Rapports, així sense traducció, compromet
a poc, és una indicació oberta. L’al·lusió a la Psicologia, en primer lloc, és un indici
d’obertura, potser més en el sentit que tenia Emili Mira, que obrí els estudis de la
psicologia mèdica aquí, que no pas en el sentit del psicòleg professional que ha vingut
després. Recordem que a la facultat de medicina el doctor Sarró dirigia una Escola
Professional de Psicologia Mèdica, en un moment en que això no s’estilava. També cal
dir, però, que a dins, a les primeres paraules, l’ordre entre Psiquiatria i Psicologia està
canviat, potser podem interpretar que de manera no conscient.

En tot cas en aquestes primeres paraules (núm 1, pàg. 2) es diu “Interrelació entre el
pediatre i l’especialitat psiquiàtrica infantil”, i ja es valora el creixement de l’interés pels
aspectes psiquiàtrics i psicològics en relació amb el nen. Creiem que el fet de mantenir
un fort recolzament pediàtric forma part tant de la visió més del pediatre que no pas del
psiquiatre, com de la necessitat de mantenir l’equilibri dels “supporters” o “sponsors”.

Edelmira Domènech i Llaberia
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Hi ha, a més, la visió oberta als pedagogs. No hi farà res recordar el paper important que
van tenir els mestres en el desenvolupament de l’atenció psiquiàtric a als nens, i fins i tot
l’obra capdavantera d’August Vidal i Perera. I ja entre els primers assessors hi consta el
nom de Jordi Galí, pedagog.

En el segon número també hi ha una veritable declaració d’intencions: “Con los brazos
abiertos. Eclecticismo a ultranza”. És tant una visió d’obertura com una petició de
retroalimentació, de “feed-back”, quan demana que siguin els pediatres els qui informin
sobre quins són els temes que necessiten més, tant en els aspectes teòrics com pràctics.

ELS CONTINGUTS MÈDICS

La revista té un contingut, si es vol bastant homogeni, però dins d’aquest conjunt hi ha
una certa diversitat. De tota manera no tot és psiquiatria clínica dura. HI ha una primera
presentació genèrica sobre “La Asociación Internacional para el estudio científico del
retraso mental”, que sembla un article d’obertura demanat a una personalitat de pes en
aquell moment, el doctor Ramon Sarró.

Abans però, ja hi ha una petita secció, que es repetirà, de “fitxes patològiques”, és a dir una
casuística, tractada de manera breu i amb requadre. Serà una presència clínica més o menys
continuada. Solen estar sense signatura i tenen bastant interès per la descripció clínica.

També cal apuntar l’interès de la col·laboració dels pedagogs, que és menys intensa.
S’inicia amb un article de Jordi Gali “Consideraciones psicológicas sobre pedagogía
terapéutica”. Més endavant hi ha altres aportacions. I després ja podem passar als
temes més concrets que veuen els paidopsiquiatres.

En conjunt els articles no eren pas massa llargs, i molts no passaven del nivell de divulgació
o de sensibilització, però fent una tasca clara en el sentit d’il·lustrar als pediatres sobre
els problemes potser més psicològics que realment psiquiàtrics dels nens. També molts
problemes escolars. Sortint cada dos mesos, i pràcticament en total una cinquantena
de números, amb una dotzena, més aviat més llarga d’articles, o de notes, en cadascun
d’ells, hi ha més de sis-cents articles, (o articlets, o notes psicopatològiques, com se
vulgui dir) que en conjunt signifiquen una aportació important al “corpus” de la informació
en psiquiatria infantil en el nostre medi, dirigida no tant a especialistes en psicopatologia
infantil, com a persones amb interessos afins, com poden ser els pediatres o els pedagogs.
Això a la primera meitat de la dècada dels anys setanta té realment el seu interès. Per
això sol Dídac Parellada ha de ser considerat com un element important dins de la
psiquiatria infantil a casa nostra en el seu temps.

Notícia sobre els «Rapports de Psicología y Psiquiatría  pediátricas» (1968) i el Dr. Dídac Parellada
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En l’estudi que van fer Antonio Rey i cols. sobre “Tres siglos de psiquiatria en España
(1736-1975)”, recollint més de 9000 fitxes d’articles publicats en aquest període, els
Rapports hi tenen un paper quantitativament important. Passat el sedàs, i referit al
període de 1939 fins a 1975, els Rapports ocupen el número cinquè per ordre de
productivitat entre les revistes espanyoles sobre el tema. D’un total de 3.518 articles
recollits en 36 anys, els Rapports (que només hi són durant set anys), aporten 251
treballs. I és la primera, i única entre les deu revistes amb més productivitat, que es
dedica solament a la psiquiatria infantil.

Si analitzem la taula que marca la “distribució dels màxims productors per revistes,
1939-1975”, veiem com Parellada ocupa el primer lloc amb 65 publicacions (el segon és
López Ibor amb 59). I els Rapports són el primer lloc de publicació de Parellada, amb 41
treballs, seguint les “Informaciones Psiquiátricas”, la revista de sant Boi, amb 17, i
aportacions en altres quatre revistes. Solé Sagarra i Sarró, que són els autors catalans
següents, en quant a productivitat en el període, consten només amb un sol treball
cadascun als Rapports.

Després de la quantitat ve la qualitat, però en això, vist el nivell global de la psiquiatria del
país en el període en que surten els Rapports, a partir de 1968, i el nivell global de la
psiquiatria a tot l’estat, no ens podem atrevir a fer-ne cap crítica massa dura. I més
encara si ens restringim al camp de la psiquiatria infantil. En aquest cas participar-hi,
mantenir el caliu, ja és fer feina, a vegades molta feina. A més cal dir que per aquests
temes encara s’estilava poc publicar a fora, és a dir en altres països.

ALGUNS COL·LABORADORS DE LA REVISTA

Parellada és evidentment l’autor majoritari. Ja n’hem estudiat part de la seva obra fa anys
en algun altre treball. Ara cal veure altres autors que publiquen a “Rapports”.

Francesc Cervantes Gimeno, psiquiatre, que anava molt temps per can Sarró al Clínic, i
que va participar en el I Congrés d’Història de la Medicina Catalana, el de 1970, va
publicar vuit treballs en els Rapports. Gairebé tots són del període més inicial, els anys
1969 i 1970. Tenia una orientació bastant psicodinàmica, però era home de visió
relativament oberta, és a dir acceptava els altres si li deixaven fer, no era un polemista.
Va néixer a Barcelona el 1926, batxiller el 1942, llicenciat el 1949. Bona part de la relació
amb Parellada procedia del treball conjunt a la Clínica Mental de Santa Coloma, on feia
psicoteràpia de grup. Indicatiu de la seva orientació pot ser l’últim article que li hem vist
als Rapports, el 1972:  “Los padres ante la psicoterapia del niño”.
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Carme Aymerich va publicar nou treballs als Rapports. De fet si s’analitza  és més aviat
un treball molt extens dividit en capítols. No era metgessa sinó que es dedicava, en cos
i ànima, i encara més, amb tot l’entusiasme del món, a les tècniques d’expressió, en
diverses modalitats, que tenien una eficàcia evident per a millorar determinats aspectes
en molts nens. Al cap dels anys la seva personalitat va ser molt reconeguda en diversos
medis ciutadans. Així se li atorgà la Creu de Sant Jordi, i tingué molt bona fama en el món
dels mestres.  La seva expressivitat personal també era a vegades impactant. Potser el
títol més indicatiu entre els seus escrits als Rapports, és “Las técnicas de expresión en
pedagogía terapéutica”, que defineixen la seva orientació i actuació.

Albert Solà i Castelló, que també tenia relació amb Parellada per medi de la Clínica de
Santa Coloma, va publicar, en el període inicial, quatre articles, amb una orientació
diferent, més lligada al conductisme, que aleshores surava bé. El títol del seu primer
treball ja ens indica per on va. “El behaviorismo y las fobias en la infancia”. També “El
condicionamiento operante en paidopsiquiatria”. Veiem doncs les diferències de matisos,
d’orientacions, d’escoles, però Parellada, que també té les seves opinions i prou clares,
dins d’un cert eclecticisme, admet les opinions de tots, sense tenir cap ganes d’exercir
una funció tuteladora d’opinions. En això, i potser de manera més seriosa, segueix una
mica la visió de Sarró, tot i que mantenint la seva solidesa de conviccions.

Vénen també altres noms, alguns amb un nombre passable de treballs, que són difícils
d’identificar, perquè no els hem vist com a psiquiatres, ni com a pediatres, en aquell
moment. El més prolífic és Julio Navarro, que signa quinze treballs. Algun tan interessant,
si valorem que és l’any 1973, com “El síndrome del niño maltratado”. També sobre les
alteracions del son del nen, o “Sobre los mecanismos de defensa”. També, en aquest
mateix sentit, de no identificació de l’autor, els noms de Julio Andrade o Fèlix Paredes,
que no hem trobat en els llistats mèdics. N’hi ha bastants més, però ja amb menys
treballs. Pensem que algun podria ser una segona signatura del Dr. Parellada.

Amb aportacions puntuals, tenim els noms d’Enric Grañén Raso, un dels creadors de
l’Institut de Medicina Psicològica; de Josep Còrdoba Ferreiro, de Ricard Pons Bartran,
amb un treball sobre l’esquizofrènia infantil. També un de Lluís Folch Camarasa, sobre el
Gamalate B6. I encara de pediatres purs, com Ignasi Aragó o Jordi Prats Viñas.

Altres són col·laboradors de fora de l’àmbit català, no massa, però amb un cert significat,
si més no de varietat geogràfica. Hermògenes Castellanos, de León, apareix ben aviat.
També Carmen Comeche, del PANAP (Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica), o
M. Carmen Cirajas, de Valladolid.
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Entre els no estrictament psiquiatres tenim a Josep L. Martí Vilalta, que publica principalment
sobre quadres neurològics, o Manuel Blancafort París, pediatre. Les llistes de col·laboradors
es poden anar allargant, i es diversifiquen una mica, però el nucli central ja està comentat.

LA SEGONA ETAPA

La segona etapa: Ja s’ha dit que el setembre de 1976, amb el núm. 48, comença una
segona època, de la que només n’hem vist dos números, fins a la mort de l’editor.
Segueix dirigint la revista Dídac Parellada, que consta com a director de la Clínica Mental
de la Diputació, la de Santa Coloma de Gramenet. El subdirector és el Dr. Antoni Balaguer,
psiquiatre, i segueixen igual com abans, J. Bonet Rodés com a pediatre i Manuel Leal
com a psiquiatre infantil. El coordinador de la secció de Pediatria Integral és el Dr.
Ramon Bacardí, pediatre. Hi ha doncs un desplaçament cap el sector pediàtric, que de
tota manera, segons els continguts, no arriba a fer-se massa visible. Podríem pensar que
és més de cara als anuncis que als continguts, però de tota manera també es pot
interpretar com un interès per a marcar quin és el camp de domini de la pediatria.

Parellada segueix amb els seus escrits, amb una bona quantitat de dibuixos esquemàtics,
que són casi una marca de l’autor, si més no en cert tipus d’escrits. Té un treball extens,
(48, pp. 8-20) sobre “Interés médico de la ira infantil”, amb 17 dibuixos petits, de ninots
(“monigote” en diu l’autor) en acció. L’editorial del segon número, sense signatura d’autor,
segueix l’estil de ninots de Parellada, que després fa un article “La lógica del niño, ¿como
desarrollarla?”i encara hi té un altre escrit “El automatismo alucinatorio repetitivo”.

La secció de pediatria integral s’obre amb un article de Ramon Bacardí Pons, “Pediatria
integral: tarea colectiva”, d’aspecte d’editorial. En el número següent hi ha un article
seu “Reflexiones acerca del asma infantil”. I després encara més articles, potser més
enfocats al camp que avui, a trenta anys de distància, en diríem del camp de la
psicopatologia infantil.

ANNEX: RELACIÓ D’ALGUNS DELS TREBALLS DE LA REVISTA (S’INDICA EL NÚMERO DE
LA REVISTA I PÀGINES).

Fichas patológicas:
“El bajón en el rendimiento escolar de R” (5, 13).
“La fobia escolar de Leslie” (7, 31-33)
“Un tratamiento de anorexia mental en un niño de 11 meses” (8, 20-22)
“El caso de Verónica” (11, 32-34)
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Albert Solà Castelló:  “El behaviorismo y las fobias en la infancia (1, 12.-13)
Solà: “Tratamiento de la enuresis” (2, 29-31)
Solà: “El condicionamiento operante en paidopsiquiatria” (10, 37-39)

J. Bonet Rodés “Psicopatología del niño epiléptico” (1, 27-32
Bonet: “Niños psicópatas. Orientaciones para su examen pediátrico” (2, 4-8)
Bonet: “Estudio acerca de la aplicación del test de Szondi en los niños epilépticos”3, 4-8)
Bonet: “Conflictos emocionales del crecimiento” (6, 35-38)
Bonet: “”El pediatra ante los problemas visuales infantiles” (12, 52-54)

Dr. Julio Andrade (DP?): “El gesto, expresión reveladora de la personalidad infantil” (1,
33-35)

Àngels Badell Bertran, mestra i psicòloga: “El dibujo como liberador de tensiones
afectivas” (2, 12-15)

Dídac Parellada. “El carácter del niño” (2, 16-28)
DP: “El autismo infantil precoz” (3, 20-22)
DP: “La clasificación de Berge sobre los comportamientos inconvenientes” (4, 8-15)
DP: “Las crisis vitales infantiles” (5,4-9)
DP “La clasificacion de Berge... (II)”, (5, 32-37)
DP: “La fe curativa en Selma Lagerlof” (6, 32-34)
DP. “Los nueve puntos que pueden orientarnos hacia un diagnóstico de esquizofrenia
infantil” (7, 20-23) molts dibuixos, com sempre. (Comentaris al llibre de Myre Sim)
DP. “Los tipos de reacción asumidos por el oligofrénico (8, 5-9)
DP: “Las 8 contribuciones aportadas por la pediatría a la psiquiatría infantil” (9, 10-14).
Recull notes de Milton J.E. Senn, de Yale
DP: “Las disonancias entre el niño y su ambiente”, (10, 6-10)
DP: “La escarlatina de Pierre Loti” (11, 20-21)
DP: “La psicoterapia de Rogers” (12, 32-40)

F. Cervantes Gimeno: “Introducción al estudio de la Salud Mental en la Infancia”
(2, 33-36)
Cervantes: “Colaboración del pediatra en la salud mental infantil” (3, 46-48)
Cervantes. “Comunicación y dinámica intrafamiliar” (4, 3742)
Cervantes. “Algunas consideraciones acerca del conflicto psíquico en el niño” (6, 21-28)
FCG “La orientación psicosomática en pediatría” (8, 14-19)
FCG: “Función psicohigiénica de la cirugía estética en el niño” (9, 16-19)
FCG: “Psicoterapia infantil. Evolución histórica y tendencias actuales” (10, 40-45)
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C. Oliveras de la Riva: “Psicopatía minor, encefalopatía minor” (3, 12-16)

Julio Navarro: “Los esquemas psicológicos de los celos” (3, 27-30
JN: “Sobre los mecanismos de defensa” (6, 14-20)
JN: “Sobre la compleja problemática influyente en la inadaptación escolar” (7, 14-15)
JN: “Idea para la prevención psiquiátrica” ((7, 44-47)
JN: “Los distintos tipos de familias” (9, 26-33)
JN: “Los padres ante el mundo íntimo de sus hijos. No les induzcáis a mentir” (10, 55-56)
JN: “”¡Lo que llegamos a exigir de nuestros pequeños!” (11, 43-46)

Dr. J.M. Roselló: “Las Pseudooligofrenias” (3, 31-32)
JMR: “Algunos aspectos del niño en su primer año. La madre colaboradora del pediatra”
(5, 12).
JMR: “Las enfermedades crónicas en la infancia (7, 4-7)

Dr. Felix Paredes: “Influencia de las actitudes de los padres sobre los niños” (3,34-37)
FP: “Comentario a una escala de maduración social” (4, 5-7)
FP: “Una experiencia de reinserción profesional de pacientes atetósicos” (6,31)
FP: “El juego como terapéutica” (7, 36-40)

Eulogio Escofet:  (mestre i psicòleg) “El miedo a la escuela” (4, 16.-18)

Carme Aymerich “Expresión” (3, 38-41)
CA: “La expresión en su aspecto didáctico” (4,33-36)
CA: “Técnicas de expresión III”. (5, 16-19)
CA: IV.- “Las técnicas de expresión en pedagogía terapéutica” (6, 29-30)
CA. V. “Dramatización” (7, 16-19 (moltes fotos)
CA. VI. “Pre-dramatización” (8, 50-52)
CA, VII “Ejercicios de insertación al juego dramático” (9, 38-40
CA, VIII. “Ejercicios de insertación al juego dramático” 10, 46-50)
CA. IX. “El juego dramático” (11, 22-30)

J. Solé Segarra: “Terapéutica de los síndromes delirantes infantiles” (4, 43-45)

M. Blancafort Paris: “Problemas neuropsíquicos en el niño con traumatismo craneal” (5,
20-21)MBP: “Aspecto psicosomáticos en el asma bronquial infantil y juvenil” (12, 49-51)

Bartolomé Mestre (Jr): “”Dificultades y problemáticas del estudio constitucional en la
infancia” (5, 43-44)
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Dr. J.M. Palacín: “Las veintitrés cualidades del pedagogo ideal” (6, 4-6)
Dr. JMP: “Crisis de Adolescencia y carencia de autoridad)” 20-22
JMP. “Psiquiatría infantil y psiquiatría familiar” (1, 35-38)

Dr. Miquel Ferrer Prats. “Televisión, niños y padres” (6, 39-40)

Joan Parellada. (6.46). Crítica de llibres.

Dr. Jesús Vadillo “Efebiatría y salud mental. Para un estudio de nuestros adolescentes”,
(7, 8-9)
JV: “Las marionetas en el tratamiento de las psiconeurosis infantiles” (9, 5-7)

Emilio Jiménez Martín (Jefe Clínico del Sant. Psiq. Na. Sra. Montserrat, Sant Boi), “La
enuresis nocturna” (7. 10-13)

Dr. Francisco Iniesta “La cama factor yatrógeno” (7, 34-35)

Dra. Carmen Comeche (Panap) “Neurosis infantiles” (7, 48-51)
Id. “Psicoterapia en las neurosis infantiles” (8, 46-49)
Id. (foto) “Problemas psicológicos de la infancia de F.Kafka” (11, 16-17)

Dr. José Córdoba Ferreiro (hi ha foto): “La psicosis maniaco-depresiva infantil de dos
hermanos” (8, 10-13)

E. Grañén Raso (IMP), “Padres e hijos. Experiencia de una psicoterapia de grupo conjun-
ta”. (8, 23-31) (Hi ha foto de Grañén)

Dr. J.M. Garcia de la Torre “Educación y estética infantil” (8, 32-33)

Dra. M. del Carmen Cirajas (Valladolid), (Inspección Escolar. “Higiene psicomotriz en el
escolar” (8, 17-41)
MCC: “Escuelas para niños normales” (11, 39-40)

Salvador Matas Ribas (Psicólogo) (Hi ha foto) “Consideraciones sobre la relación Abue-
lo-Nieto” (8, 42-45)
- SMR: “Consideraciones sobre la relación padres hijos” (9, 56-59)

Dr. Julio Gimeno Ortiz “¿Es posible la psicoterapia en niños sordos?” (9, 23-25)
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Jordi Prats Viñas; Jesús León Jiménez: “Estreñimiento en la edad infantil. Diferencia-
ción entre las causas psicógenas y somatógenas” (9, 34-37)

Ignacio Aragó (foto): “Problemas emocionales del niño hospitalizado”(9, 41-45)

Pons Bartran, R; Córdoba Ferreiro, José: “Observaciones sobre la esquizofrenia infantil”
(9, 47-52)- Hi ha una foto de R. Pons Bertran

Saumench Gimeno, Domingo: “Sobre la profilaxis de la delincuencia” (9, 53-55). Foto

Dr. Aniceto Prats “Sobre los hospitales de dia para niños” (10, 11-14)
AP: “La educación sensorial. Introducción a la educación cognoscitiva” (12, 17-22)

L. Folch Camarasa; L. Folch Soler; J. Folch Soler: “Experiencia realizada con GB6 para
determinar su influencia en los automatismos del pensamiento en deficientes menta-
les” (10, 16-20).

Dr. Adolfo Muñoz, pediatra “Los castigos físicos en el niño” (10, 21-23)

H. Castellanos Franco (Foto), de León: “Fichas patológicas” “Un caso de mutismo estu-
diado desde agosto de 1964 hasta la fecha” (1970), (10, 26-33)

Srta. Mercè Capdevila “Pedagogia terapèutica” (10, 52-54)

Dr. Oscar Rifé: “Los grafismos infantiles reveladores del carácter” (10, 57-60)
OR: “”Los estados parapsicóticos en la infancia”, (11, 18-19)

J. Martí Vilalta: “Oligofrenia fenilpirúvica”, (11, 7-12)
“JMV: “Leucoencefalitis esclerosante subaguda o enfermedad de Van Bogaert”, (12, 9-
12)

Dr. Francisco Oliver, (11, 41-42 “El concepto de escuelismo”
FO: “Acción psicoterápica para cuando han de tratar con niños difíciles” (12, 45-46)

Adolfo Serigó Segarra: “La inadaptación escolar” (12, 13-15)

Magdalena Bustillo (mestra) “Hacia el descubrimiento de la expresión por el gesto” (12,
23-26)

Dr. José Benavent: “Las deformaciones del binomio exigencia-indulgencia” (12, 41-44)
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ELS INICIS DE LA MEDICINA NUCLEAR A CATALUNYA

DOMÈNECH I TORNÉ, Francesc M.

RESUM: La Medicina Nuclear s’inicia a Catalunya l’any 1963. El Centre Tècnic d’Isòtops
Radioactius comença la seva tasca a Barcelona, practicant les primeres gammagrafies
hepàtiques, renals i tiroïdals. L’any 1967 s’instal.la la primera gammacàmera, la qual
emprant els nous radiofàrmacs pot començar a oferir informació funcional. Els anys 70
porten les tècniques radioanalítiques al Laboratori Nuclear. Els anys 1972 i 1973 veuen
l’obertura  dels dos primers serveis  hospitalaris a Barcelona i l’any 1976 es reconeix
l’especialitat de Medicina Nuclear, creant-se les tres primeres Unitats Docents. A principis
dels anys 90, s’instal·la el primer ciclotró i les primeres càmeres de positrons.

Paraules Clau: Medicina Nuclear a Catalunya.

RESUMEN: La Medicina Nuclear comienza en Catalunya el año 1963. El Centro Técnico
de Isótopos Radiactivos inicia su trabajo practicando las primeras gammagrafías hepá-
ticas, renales y tiroideas. El año 1967 se instal·la la primera gammacámara, la cual
utilizando los nuevos radiofármacos puede comenzar a ofrecer información funcional.
Los  años 70 traen las técnicas de radioinmunoanálisis al Laboratorio Nuclear. Los años
1972 y 1973 son testigos de la inauguración de los dos primeros servicios hospitalarios
en Barcelona. El año 1976 se reconoce la especialidad de Medicina Nuclear, creándose
las tres primeras Unidades Docentes. A principios de los años 90 se instala el primer
ciclotrón y las primeras cámaras de positrones.

Palabras Clave: Medicina Nuclear a Catalunya.

*

En començar el segle XXI estem veient com l’evolució de les tecnologies mèdiques ha
reservat a la Medicina Nuclear el paper d’estudiar la fisiologia i la patofisiologia dels
òrgans i sistemes, per què amb la incorporació del ciclotró, de la cambra de positrons
(PET) i l’anàlisi integrada de les imatges, han desaparegut de l’especialitat les tècniques,
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podríem dir, per “veure òrgans”, emergint les noves imatges de les funcions i disfuncions
en l’àmbit cel·lular i subcel·lular. Ara el que veiem no és pròpiament l’estructura d’un
òrgan, sinó una determinada reacció química o una situació metabòlica específica.

Estem passant del concepte anatomoclínic de la malaltia, i per tant del diagnòstic i el
tractament de base cel·lular i tissular, a un estrat de caràcter molecular. En aquest
context la Medicina Nuclear catalana disposa de 3 ciclotrons, 9 cambres de positrons, 6
PET-TAC i nombroses gammacàmeres.

Vuit unitats docents, ubicades en els hospitals de tercer nivell i en el centre pioner, nodreixen,
amb professionals altament qualificats, els 29 serveis de Medicina Nuclear que s’han anat
creant a casa nostra i que donen vida a l’activa i prestigiosa Societat Catalana de Medicina
Nuclear, però aquesta realitat no hagués estat possible si no s’haguessin sembrat les
llavors que en el decurs del temps varen anar donant els seus fruits.

L’any 1946, després de finalitzada la Segona Guerra Mundial, l’Atomic Energy Comission
dels Estats Units, va posar alguns isòtops radioactius a disposició de la medicina 1. Varen
passar disset anys fins que es va instal·lar a Barcelona, el mes de gener de 1963, el
primer centre d’isotopia mèdica, anomenat Centre Tècnic d’Isòtops Radioactius, - que
anys després es coneixerà com CETIR Centre Mèdic - amb uns mitjans molt modestos i
amb la finalitat de divulgar les noves tècniques isotòpiques de diagnòstic i terapèutica,
que estaven encara en un període de desenvolupament embrionari. Fins aleshores
aquestes tècniques havien estat pràcticament absents a Catalunya, exceptuant els
meritoris assatjos amb radioisòtops importats dels Estats Units, realitzats pel Dr. Antoni
Subias  a l’Institut Neurològic Municipal i pel Prof. Vicenç Carulla a la Facultat de Medi-
cina de Barcelona, entre els anys 1959 i 1960 2. Era el temps en què l’històric detector de
Geiger-Müller va ser substituït pel tub de centelleig 3 -detector gamma de molta més
sensibilitat - que va ser l’eina d’elecció per practicar les exploracions amb isòtops
radioactius, fins que al final dels anys seixanta va aparèixer la gammacàmera.

El detector de centelleig permetia realitzar deteccions més precises, emprant dosi de
radiació molt més baixa. Llavors s’iniciaren les captacions tiroïdals amb iode radioactiu
i poc temps després es va aconseguir automatitzar el moviment del tub de centelleig 4, la
qual cosa va permetre detectar línia a línia la distribució del radioiode dins de la tiroide,
originant-se així el gammàgraf lineal. Amb aquest tipus d’aparell es varen practicar les
primeres gammagrafies tiroïdals, hepàtiques i renals a Barcelona; d’altra banda es va
començar a practicar el renograma isotòpic 5, dissenyant, els pioners catalans, un giny de
doble detecció renal. Varen ser moltes, però, les dificultats per poder acreditar les noves
tècniques, per què la incredulitat dels metges de casa nostra va crear una certa atmosfera
d’escepticisme vers unes proves diagnòstiques desconegudes fins aleshores.
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S’havia de contrarestar aquella situació posant a l’abast dels professionals els
coneixements de les tècniques isotòpiques i per això els metges Francesc Domènech i
Jordi Setoain, responsables del Centre d’Isòtops Radioactius, varen participar
sistemàticament a les sessions de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, sobretot en les de
digestiu, endocrinologia, nefrologia i urologia, puix que eren aquestes especialitats les
que més podien beneficiar-se en aquell temps, de les noves tècniques isotòpiques. En
aquest sentit cal esmentar les facilitats donades pel Servei d’Urologia del Dr. Gil-Vernet
i la Clínica Mèdica del Prof. Pedro i Pons de l’Hospital Clínic, on es varen poder exposar
els nous coneixements i discutir les possibilitats diagnòstiques dels isòtops radioactius.
Per a la seva difusió es va endegar també la publicació de nombrosos articles en les
revistes més llegides pels metges catalans, i es va participar assíduament en els cursos
de les Facultats de Medicina. És així com es varen difondre les característiques i els
beneficis que els isòtops radioactius oferien al diagnòstic en aquell temps.

Aviat va sorgir la necessitat de transmetre els nous coneixements al petit grup de metges
i infermeres que havien començat a treballar al Centre d’Isòtops Radioactius i per això
es van preparar cursets per tal d’explicar els principis i les tècniques isotòpiques aplicades
a la Medicina.

Un altre capítol a resoldre per poder posar en marxa un servei dedicat al diagnòstic amb
radioisòtops era l’acreditació professional, car l’única acreditació que permetia la
utilització d’isòtops radioactius en medicina era el diploma d’Usuari de Radioisòtops
que lliurava la Junta de Energia Nuclear a Madrid. Després d’obtenir la seva acreditació,
els pocs metges que treballaven amb isòtops radioactius a Barcelona, varen col·laborar
assíduament en els cursos de la Junta, col·laboració que es va iniciar amb les Jornades
d’aplicacions de Radioisòtops que es van celebrar, per primera vegada a Barcelona,
l’any 1964.

En el transcurs del temps va sorgir una gran relació amb l’esmentat organisme públic, de
tal forma que es va crear una comissió mixta de treball, la qual va ésser presidida pel
president de la Junta de Energia Nuclear i per la presidència de la Sociedad Española de
Medicina Nuclear, de la qual el Dr. Domènech n’era el responsable. Es va treballar molt
seriosament durant tres anys i els seus resultats varen ésser determinants per la millora
de l’organització tecnològica dels serveis que treballaven amb radioisòtops, pel que fa,
sobretot, als aspectes de protecció i dosimetria.

És en aquella dècada quan es descobreix el tecneci i s’inventa la gammacàmera 6, fets
rellevants que, amb l’incipient aplicació dels ordinadors, varen permetre a les exploracions
isotòpiques adquirir un cert caràcter funcional, que va anar definint la seva veritable
utilitat clínica.
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La nova situació va anar donant cos a l’emergent especialitat, la qual cosa va originar
l’aparició, l’any 1966, del primer llibre d’isòtops aplicats a la medicina en llengua caste-
llana, escrit per FM Domènech i J Setoain, i editat per la editorial Daimon 7.

L’any 1967 el centre pioner de Barcelona va poder disposar, per primera vegada, d’una
gammacàmera, procedent de Cleveland, la qual, amb el seu detector de radiació gamma
de gran format, generava moltes expectatives en permetre obtenir imatges d’òrgans
sencers, així com imatges seqüencials, les quals varen donar impuls als estudis dinàmics
i posteriorment als estudis funcionals. L’experiència que es va anar adquirint amb els
avenços tecnològics d’aquella època, juntament amb la disponibilitat de nous
radiofàrmacs, varen ser, en gran part, el nucli del coneixement de la Medicina Nuclear
actual i varen facilitar el naixement de la branca més brillant de l’especialitat, coneguda
com Cardiologia Nuclear8.

Recordant els anys 70 cal esmentar el lloc eminent que ocupà el laboratori nuclear,
perquè les seves tècniques radioanalítiques, que tant havien contribuït al coneixement
de la patologia tiroïdal i hematològica, es varen enriquir amb la incorporació de la
radioimmunoanàlisi 9, que va revolucionar el món de l’endocrinologia i que va ésser
introduïda a Catalunya pel Dr. Josep Monné de CETIR Centre Mèdic.

Posteriorment, l’any 1972 el Dr. Domènech va acceptar la responsabilitat de crear el
servei de Medicina Nuclear a l’Hospital General Universitari de la Vall d’Hebron. Quelcom
paral·lel va ocórrer l’any 1973, quan el Dr. Jordi Setoain va ésser requerit per la direcció
de l’Hospital Clínic per posar en marxa el servei d’Isòtops Radioactius. Després varen
començar els cursos de formació pels professionals afins, i l’any 1974 es va publicar el
primer llibre d’isòtops en Català, editat a Barcelona, escrit per FM Domènech, J Setoain
i els seus col.laboradors 10.

Aquells fets varen ser les llavors que anys després varen fructificar, formant-se un nombrós
grup de metges i tècnics especialistes, els quals l’any 1978 van viure el reconeixement
oficial de la Medicina Nuclear com especialitat mèdica, la qual cosa va permetre la
creació de la primera Comissió Nacional de l’especialitat i, dins d’aquell organisme,
elaborar el primer programa oficial de formació en Medicina Nuclear, creant-se les primeres
tres Unitat Docents Catalanes als Hospitals Clínic i de la Vall d’Hebron i al Centre de
Medicina Nuclear CETIR, en les quals va començar, de manera oficial, l’ensenyament de
l’especialitat a Catalunya.

Al començament de la dècada dels 80, es produeix la definitiva incorporació dels
ordinadors a les gammacàmeres, la qual cosa va ésser determinant pel reconeixement
definitiu de l’excel·lència de la Medicina Nuclear. Un fet emblemàtic per a l’especialitat
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es va produir el mes de maig de l’any 1980, amb la celebració a Barcelona del IV Congrés
de la Societat Europea de Medicina Nuclear. Per la Medicina Nuclear catalana la
celebració d’aquell congrés, presidit pel Dr. Francesc M. Domènech i Torné, fou d’una
gran importància perque va representar el reconeixement internacional de la maduresa
de l’especialitat a casa nostra, essent molt celebrada també, la presentació oficial del
llibre Medicina Nuclear, “Aplicaciones diagnósticas de los isótopos radiactivos”,
participant com autors tots els metges nuclears de les Unitats Docents de Catalunya 11.

Durant el congrés va destacar l’emergent força de la Cardiologia Nuclear i la conferència
del prestigiós físic Prof. John Mallard de Aberdeen el qual  treballava en l’intent d’obtenir
imatges del cos humà mitjançant la Ressonància Magnètica i que va impressionar a tots
els congressistes en presentar les primeres imatges, obtingudes a Europa, de les
substàncies grisa i blanca del cervell.

Tres anys més tard, el 1983, els Drs. Domènech i Setoain, vencent moltes dificultats però
comptant amb l’expertesa del Dr. Jaume Gili, aconsegueixen introduir la Ressonància
Magnètica a Europa, unint en el si d’un mateix grup de treball la Ressonància Magnètica
i la Medicina Nuclear.

Des d’aleshores l’especialitat va anar adquirint la seva maduresa, perquè la Medicina
estava dibuixant nous horitzons en els quals era imprescindible conèixer, en profunditat,
els processos bioquímics i moleculars de les malalties, i era allí on la nostra especialitat
podia donar moltes respostes, puix al cap i a la fi la Medicina Nuclear intenta incorporar
una llum, en forma de radiació gamma, als processos bioquímics i moleculars que es
produeixen en els éssers vius per tal què puguin ser vistos i analitzats des de l’exterior;
però això és ja una altra història, és la història de la Medicina Nuclear contemporània, en
la qual brillen les noves generacions de metges i metgesses nuclears de Catalunya.
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MEDICALITZACIÓ DEL CONSUM. UNA CULTURA DE LA PREVENCIÓ

CONSTRUÏDA SOBRE L’EXPECTATIVA PUBLICITÀRIA.

EL CAS ALIMENTARI

CARRERAS VILÀ, Josep

RESUM: L’autor rastreja el paper de l’homo sanitas en la societat postindustrial i es
centra en el cas alimentari per vincular les raons històriques de la cultura preventiva en
relació a la salut i la medicalització de la vida en els temps actuals.

Paraules clau: aliments funcionals, publicitat, prevenció, cos, salut.

RESUMEN: El autor rastrea el papel del homo sanitas en la sociedad post-industrial
concretándolo en el caso alimentario para vincular las razones históricas de la cultura
preventiva en relación con la salud i la medicalización de la vida en los tiempos actuales.

Palabras clave: alimentos funcionales, publicidad, prevención, cuerpo, salud.

*

Sembla que des del moment en què
[els homes democràtics] perden l’esperança
de viure una eternitat, estan disposats a obrar
com si haguessin de durar un sol dia.

Alexis de Tocqueville (1805-1859)

La frase que obre aquesta comunicació ha de ser posada en qüestió si tenim en compte
que ha estat a inicis del segle XXI quan s’ha produït l’enorme eclosió de la medicalització
del consum. Per obra i gràcia de la societat hipermoderna, i conseqüència inevitable,
potser, de la postmodernitat, l’homo consumericus postmodern ha acabat engendrant
el que Gilles Lipovetsky anomena l’homo sanitas actual.1  Paradoxalment davant de la
immensa capacitat de cura de la medicina moderna, la qual li obre unes possibilitats de
vida llarga i de qualitat, l’homo sanitas està afectat d’una preocupació obsessiva per la
salut i el manteniment òptim del propi cos. En un exercici de negació del carpe diem el
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cos és com mai el centre de les preocupacions en les societats avançades. Fàrmacs i
tractaments en combinació amb la difusió mediàtica  es centren exclusivament en el
control de la salut. Des de la principal cadena pública de l’Estat, dedicant-hi programes
diaris, fins a les televisions locals, els comentaris sobre salut son continuats i es convida
als espectadors a estar preparats per a eventualitats diverses relacionades amb el
benestar físic. Les revistes sobre el coneixement del cos abunden als quioscs i qualsevol
setmanari dedica unes pàgines al tema i les webs més consultades són precisament les
dedicades a la salut.2  Una ràpida observació descobreix que des  del punt de vista actual
no es tracta ja de curar sinó de desviar el curs de les malalties, d’evitar-les, introduint així
en la vida mateixa la cultura de la prevenció ja present en altres àmbits. 3  La salut també
s’ha convertit en un dels més grans arguments de venda, fins al punt que multitud de
marques del sector alimentari en una estratègia propagandística que ja té els seus
precedents, etiqueten els productes prioritzant i exaltant l’existència d’aquell component
que el comprador ja associa directament a un benefici per la seva salut. En la majoria
dels casos els beneficis pel consumidor ja existien abans de l’aplicació d’aquesta
estratègia comercial però la publicitat incidirà precisament en la por per una banda i en
l’alleujament per l’altra. L’aliment funcional intenta donar un plus de tranquil·litat a un
consumidor amb les necessitats alimentàries cobertes al qual ja no li importa tant
l’alimentació com el que aquesta sigui el menys lesiva possible pel seu cos, i si és
possible que sigui clarament beneficiosa. Les societats opulentes han acabat associant
la ingestió d’aliments als riscos per la salut. Tan sols alguns aliments passen el filtre
mèdic que els habilita pel consum diari i d’altres passen a ser consumibles només amb
moderació. Òbviament la competència mèdica s’ha estès a tots els dominis de la vida no
només en l’alimentació, sinó també en el turisme, els cosmètics i també en l’habitatge
que han portat a una inflació de la vigilància que l’individu practica en relació a la seva
salut. S’exigeix compromís i responsabilitat per part de l’individu. El món contemporani
ha derivat molt més enllà del carpe diem i la deriva l’ha situat en un indret fet de por i
riscos per al futur de tal manera que alguns sociòlegs interpreten les nostres societats
com a plenes d’individus inquiets esperant amb incertesa la «venjança del futur».4  De
tota manera la societat actual és contradictòria. No deixa de sorprendre com l’anomenada
contracultura tot i els enormes avenços de la medicina moderna retorna a sistemes
mèdics del passat i exteriors a occident per afirmar-se en el present; amb el retorn
d’idees com la del “equilibri interior”, per exemple.  Potser perquè és l’única manera de
creure’s en salut davant l’amenaça del malalt potencial que tots portem dins o de la
patologia silent que tots temem portar. Gairebé en un retorn als quatre poders de la
potència vegetativa que explica un Ramon Llull al Libre de Maravelles molts individus
tenen cura del seu cos (i de l’ànima si acabem per acceptar aquesta dualitat) invocant
actualment la medicina xinesa o tibetana, en equilibri entre el qi i els xacras saltant-se
potser la pròpia tradició en la recerca de la novetat.5  Observant aquesta tendència
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sembla que l’important és revestir de misteri, de mística tot allò que envolta els processos
corporals per evitar una relació directa amb el propi cos. Relació directa cada vegada
més temible per clara i concisa la qual alleuja però també pot destruir perquè no con-
templa les ombres. Intento explicar-me. El nostre cos ja no és el què era almenys des de
final del segle XIX. De fet, el cos actual no té res a veure en absolut amb el cos històric,
tradicionalment opac, fet de plecs recòndits, superficial, revelat en els iniciàtics manuals
d’anatomia i, en certa manera, misteriós per al mateix individu. La relació del sistema de
creences de la persona amb aquest cos era per força  d’una índole diferent a la que es
manté actualment. El món contemporani ha substituït l’opacitat per la transparència.
Des de l’aparició dels raigs X l’interior del cos comença a ser transparent i el misteri de
l’interior tendeix a desaparèixer. El descobriment de Röntgen té unes enormes
conseqüències que repercuteixen més enllà de les fronteres de la física. El fet de poder
aproximar la mirada a l’interior d’un cos sense alterar-lo visiblement constitueix una font
nova per als observadors tradicionals d’allò que és físic. Més gran o més petit, telescopi
o microscopi, captació i fixació de la llum en una cambra obscura, res no representaria
un canvi tan enorme en la percepció i el significat d’allò visible i d’allò invisible com els
raigs X. L’individu pot observar les imatges i els processos que afecten el propi cos
exposat en una placa sensible. El cos anterior queda així substituït per un altre suscep-
tible de ser exposat per transparència en una consulta, on el pacient escolta els comentaris
del metge com a primer testimoni de la seva patologia. Amb els anys les tècniques
d’observació diagnòstica milloren fins al punt d’obtenir imatges en 3D. Si al que hem
comentat hi afegim tota la munió de proves diagnòstiques de que disposa la medicina
actual veiem que el misteri del cos tendeix a desaparèixer, però, paradoxalment, les
perspectives de control sobre el cos augmenten la preocupació. Tot i això, el cos
contemporani es resisteix a perdre totalment l’opacitat i els vells sistemes entorn a la
cura i la prevenció afloren amb una força renovada, no aliena als preceptes dels moviments
socials que de la contracultura, terme ja discutible de per sí, han passat a ser assumits
plenament per un nombre gens menyspreable d’individus i agents socials que desconfien
d’allò que pot tenir unes connotacions d’oficialitat. I la medicina moderna és oficial. En
el camí obert cap a la cultura succedània cal trobar el camí alternatiu en tot i recuperar
aquella harmonia de cos i esperit perduda en el decurs de la revolució industrial i del
triomf de les ciències positives. Formulat d’una altra manera: la vaguetat que, sobre el
cos, imprimeixen les medicines alternatives competeix amb la concreció que ofereixen
els nous descobriments mèdics. El cos opac, tradicional, és un cos en el domini del
superficial, lluminós per fora, obscur per dins, conjecturable, interpretable en els seus
processos vitals, el cos modern és plana i simplement visible des de tots els punts de
vista, concret, per tant i medible i dividible fins a l’exasperació. Tot el que hem apuntat
fins ara ens indica el gran moment de sanitarització que estem vivint, tot s’hi val per
mantenir el cos en condicions. Es pot objectar que sempre ha estat així però les novetats
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les podem detectar en un àmbit tan quotidià com l’aliment. El sentiment actual envers la
salut ha acabat afectant l’esfera dels aliments d’una manera diferent a les èpoques
passades. És sabut que els aliments es troben en el punt de mira de qualsevol forma de
medicina existent sobre la terra, i també, per descomptat, les aigües i altres begudes.
Però a partir del naixement de la publicitat alguna cosa es trastoca en aquesta relació,
perquè, com també sabem, la publicitat intenta crear expectatives que puguin veure’s
ràpidament satisfetes, relatives totes al luxe i al benestar, i perquè no, cap allò necessari
per gaudir-ne: la salut.

CAP AL RERAFONS HISTÒRIC

La connexió directa amb la societat actual l’hem de cercar en els moviments higienistes
decimonònics. Aquests deixen la seva herència en les formes de conservar el cos i en els
lligams mèdics derivats d’unes pràctiques que inclouen la visita a balnearis com una de
les primeres formes demostratives d’una inquietud centrada en el desig de voler seguir
gaudint de l’existència, retardant l’aparició de la malaltia o la vellesa i afegint-hi la
possibilitat de cura. Ja el 1900 a Barcelona es publica una guia de balnearis ressaltant
les propietats mineromedicinals de les aigües6 . No és aquest el lloc per a extendre’s
sobre el tema però és a final segle XIX i principi de segle XX quan s’assisteix a una eclosió
de la cultura preventiva de la mà de la curativa7 . El nou culte a la salut poc a poc anirà
minant el carpe diem de la mà del naixement de la societat opulenta la qual ja va
assentant les seves bases encara que per a una minoria a inicis del segle XX. Cura i
prevenció son també ràpidament transformats en territoris publicitaris.

PUBLICITATS

En el moment de parlar de publicitat en relació a la medicina dirigida al gran públic s’han
de tenir en compte, almenys, aquestes variables: la publicitat de la indústria farmacèutica
i la publicitat alimentària amb un discurs paral·lel de bondats alimentàries i de salut. El
llenguatge publicitari que s’aplica en el primer cas és en general clar, sobri i pedagògic
amb algunes excepcions i exageracions notables tant actuals com històriques. És patent
per exemple en les propagandes d’Aspirina Bayer dels anys 40. Les targetes d’anunci
portaven impreses imatges fosforescents del Sagrat Cor de Jesús, un Crucifix o una
Verge del Carme gràcies a un hàbil publicista que identificà el pes que al nostre país
tenien encara aquells licors  de monestirs i convents, d’alta graduació alcohòlica, que
associaven religió i tenir cura del cos.
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O el cas extraordinàriament kitsch de les pastilles Digestinas (1958) amb un cartell on un
obès personatge cavalca un estómac picant l’ullet a l’espectador. És a dir, l’anunci d’un
remei que busca la complicitat de l’espectador i la indulgència davant dels excessos.

No seria probablement així avui en dia. Els anuncis de productes per l’estil invoquen la
responsabilitat laboral, la família i les relacions socials, l’ardor d’estómac no és obstacle
gràcies a unes pastilles que faciliten l’acompliment dels compromisos adquirits amb tot
el mencionat anteriorment. Això darrer sí que és d’acord amb el vertader sentiment
contemporani i allunyat del carpe diem, el cos ha de funcionar sempre com un rellotge i
no pot deixar de fer-ho. Al marge d’aquests exemples la resta es manté en una tessitura
sòbria amb algunes advertències alarmistes com la frase que acompanya la propaganda
de Pectoral Richelet (1945) “Un catarro no mata pero abre las puertas a la tuberculo-
sis”8  que preludia un estat, un sentiment futur en relació a la salut, però en aquest cas
almenys, el motiu de l’angoixa és concret.

El moment històric de la publicitat a la que farem ara referència recau com s’ha vist per
les dates també  en els exemples anteriors en la immediata postguerra i abans del Pla
d’Estabilització del 1959, moments difícils per l’escassetat general derivada d’un
plantejament autàrquic de la economia que s’allargassava més del compte. Les raons
per buscar complements alimentaris eren moltes i en la publicitat de l’època abunden
aliments amb poder reconstituent i restaurador. La publicitat aquí és càndida o entu-
siasta, com el maternal cartell publicitari de Fósforo Ferrero (1940), en versió entusiasta
també (1950), o el d’Hipofosfitos Salud, amb una recomanació signada per un metge
inclosa.

Però rastrejant cartells anteriors elaborats encara amb l’esperit dels feliços 20 ja es
manifesta la simbiosi plaer i salut transformada en màxima publicitària. Les  empreses
alimentàries o els simples productors intueixen un filó de vendes si basen les seves
propagandes en el terme mig representat per plaer i salut. El vist i plau de la medicina
oficial no arribarà però fins més tard per aquesta mena de productes. Tot i la crisi que
des del 1917 arrossegava el país, el relatiu benestar de les classes més adinerades
impulsava a una percepció i una predisposició a vetllar pel cos a través d’uns aliments
concrets amb unes virtuts específiques. El producte es compromet a vetllar per la salut
del client en una cultura preventiva de marca. Un exemple clar el tenim en l’il·lustratiu
cartell de  Yoghourt Danone (anys 30?) que “Tomado con mermelada es golosina anhe-
lada” i “De la sangre buen purificador, para el cutis fresco un gran factor”, rimes ridícules
però efectives en el seu simplisme; o en el cartell dedicat al consum de plàtans (anys
30?), lapidari en el consell.
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Aquesta publicitat, però, es presenta com poc atenta als riscos, no incideix sobre ells
tant com la publicitat actual, d’acord amb l’homo consumericus contemporani, l’homo
medicus estarà atent als riscos fins a l’obssessió. És la idea del consumir amb la seguretat
que es treballa pel benestar del cos, amb l’obsessió mèdica i de la cultura preventiva
com a caràcter essencial de la seva humanitat. L’home actual coneix el seu cos, se li fa
conèixer, més ben dit, en llibres i revistes de divulgació o en programes actualment en
antena com No vulguis morir jove (C-33). Mai fins ara la intimitat de l’alimentació havia
estat envaïda per una tal idea d’equilibri basada en una planificació raonada al mil·límetre
i amb el concurs de productes capaços de magnificar aquest sentiment. El pla Activia de
Danone en podria ser un exemple.

Aquest làctic es troba al centre d’un pla de consum el seguiment del qual durant 14 dies
desemboca en una millora del trànsit intestinal. Una idea com aquesta no és nova, ni és
nou com hem vist presentar l’aliment en relació a la salut, però si que és nou glossar les
virtuts del component actiu en la propaganda, el Lactobacillus bifidus. Independentment
de les seves propietats és important notar la concreció de la informació i a quins efectes
i cap quina direcció es dirigeix. L’estudi científic sembla que cada vegada és el
complement més indispensable per l’home actual, presoner de la cultura preventiva i
d’una forma d’ansietat sanitària que transforma plaers en potencials amenaces. La
publicitat no inventa res desconegut, simplement dóna forma a les expectatives. Plaer i
tranquil·litat. La clau de l’èxit es troba aquí avui dia. A les antípodes de l’esperpent
propagandístic de “Fabada Litoral” (1945) i el pinxo però altament hedonista slogan que
l’acompanya, “¡Qué penicilina ni bobadas! ¡¡Fabada Litoral!!”.

La present comunicació té la pretensió d’ésser tan sols una avançada de futurs estudis
relacionats amb la matèria. El camp de la història de la publicitat està explorat en la seva
major part des de l’òptica formal o històrica i iniciant una antropologia de la imatge
publicitària es poden explorar racons de conducta que poden ser referenciats a través
d’aquesta. Complementant compendis que es puguin fer sobre imatge publicitària
històrica i medicina creiem que cal sotmetre-la a la mirada sociològica i antropològica
com a producte cultural que és i com a condensat del sistema de creences present a la
conducta humana.

NOTES

1. Gilles Lipovetsky. La felicidad paradójica. Anagrama. Barcelona 2007. pp. 48-53.

Lipovetsky distingeix l’home postmodern, donat al gaudi i a l’experimentació dels límits amb l’home hipermodern, més

autocontrolat i obsedit pels riscos que suposa el mateix fet de viure. Comparació que el sociòleg relaciona amb el

mite de Narcís pel primer, i del Narcís que en el seu esplendor troba els rastres de la caducitat pel segon.
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2. Joseph Heath i Andrew Potter. Rebelarse vende. Taurus. Madrid 2005.

3. La cultura de la prevenció no és una novetat en relació a la salut, la tradició clàssica ja la contemplava i es constata

a l’Edat Mitjana en llibres com El Regiment de Sanitat d’Arnau de Vilanova i altres.

4. Gilles Lipovetsky. Los tiempos hipermodernos. Anagrama. Barcelona 2006 . pp. 74 i 75.

5. Ramon Llull. Libre de Meravelles. L. VIII, c. XLIX. Editorial Barcino. Barcelona 1933. p. 37. Ramon Llull divideix

la potencia vegetativa en quatre poders. “apetitiva, retentiva, digestiva i expolsiva.”

6. VV.AA. Balnearios y manantiales minero-medicinales de Cataluña. José Sabadell, Barcelona [1900?]

7. La publicació d’una guia indica l’existència d’un turisme de salut que no semblaven indicar, per exemple, la

publicació dels llibrets sobre l’establiment d’aigües minerals. L’existència d’una guia indica clarament una cultura

balneària assentada i seguida, formant part ja del corpus cultural.

8. VV.AA. Posguerra. Publicidad y propaganda. Ministerio de Cultura. 2007.
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LA PARTICIPACIÓ OCCITANA EN LA REVISTA

‘LA MEDICINA CATALANA’

SABATÉ I CASELLAS, Ferran

RESUM: Estudiem la contribució dels autors de les terres de llengua d’Oc a la revista "La

Medicina Catalana" (1933-1938), que portava per subtítol: “Portantveu de l’Occitània

mèdica”. Valorem els motius d’oportunitat d’aquesta iniciativa, la vàlua científica dels

treballs publicats i el percentatge de participació dels metges occitans, i els resultats o

impacte obtingut per la revista en relació als objectius i context general.

Paraules clau: Revista "La Medicina Catalana". Portantveu de l’Occitània mèdica.

RESUMEN: Estudiamos la contribución de los autores de las tierras de lengua d’Oc en la

revista "La Medicina Catalana" (1933-1938), que tenia el subtítulo de “Portavoz de la

Occitania médica”. Valoramos los motivos de oportunidad de esta iniciativa, el valor

científico de los trabajos publicados y el porcentage de participación de los médicos

occitanos, asi como el impacto obtenido por la revista en relación a los objetivos y al

contexto general.

Palabras clave:  Revista "La Medicina Catalana". Portantveu de l’Occitània mèdica.

*

INTRODUCCIÓ

"La Medicina Catalana" (1933-1938) fou un exponent de l’esforç dels professionals

sanitaris noucentistes per situar les ciències mèdiques catalanes al nivell dels països

europeus més avançats. Es tractava de donar a conèixer els progressos de la medicina

de l’àrea lingüística catalano-occitana, i demostrar que el Català podia esser un

instrument de comunicació científica a nivell internacional.

Amb el subtítol de "Portantveu de l’occitània mèdica", volia erigir-se en vehicle de difusió

dels treballs i activitats científiques originades en els territoris germans de llengua i

cultura al nord dels Pirineus; i que no trobaven ressó en les publicacions de Paris.

MEDICINA D’OCCITÀNIA
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Cal assenyalar que, aquestes relacions científiques i d’amistat occitano-catalanes,

provenien ja de la Renaixença, i s’incrementaren durant la Dictadura de Primo de Rivera,

per l’exili d’alguns científics catalans en terres d’Occitània.

MATERIAL

"La Medicina Catalana" es publicà des de l’octubre de 1933, fins el setembre de 1938.

Tenia un mínim de 128 pàgines en bon paper couché, de tamany foli. Aparegueren un

total de 60 números, amb una periodicitat mensual, agrupats en 8 volums.

El “Redactor en cap” i ànima de la revista fou el Dr. Leandre Cervera i Astor, deixeble de

Ramon Turró, i membre destacat de la “Societat de Biologia de Barcelona”. El “Consell

de redacció” era format per 40 destacades personalitats, representatives de tot el territori

catalano-occità. Els consellers del nord dels Pirineus eren 10 (el 25% del Consell). Per

ordre alfabètic: A. Aimes (Montpeller), G. Baillat (Perpinyà), J. Castaigne (Clermont-

Ferrand), P. Delmas-Marsolet (Bordeus), P. Dodel (Clermont-Ferrand), I. Girard (Tolosa

de Llenguadoc), L. Rimbaud (Montpeller), M. Romieu (Marsella), L.C. Soula (Tolosa de

Llenguadoc), G. Verger (Limoges); la meitat dels quals eren professors universitaris.

La revista s’estructurava en set seccions. La primera i més important eren els “Treballs
originals”, situats a les primeres pàgines, amb tipografia de fàcil lectura, i acompanyats

de fotografies en blanc i negre o altres elements gràfics per completar la comprensió del

treball.  Per facilitar-ne la seva difusió a nivell internacional, al final de l’article, hi havia

un resum en: Castellà, Francès, Angles, Alemany, Italià i Esperanto. Hem contabilitzat un

total de 244 treballs originals i 281 autors, dels quals 27 articles (un 11%) i 42 autors (un

15%) són occitans.

A continuació hi havia la “Hemeroteca mèdica occitana”, que als volums VII i VIII es

denominà “Hemeroteca catalano-occitana”. Aquesta secció, amb lletra més menuda,

formava un arxiu que “conté els articles d’autors catalans i occitans apareguts en totes

les publicacions mèdiques de les terres d’oc i els que amb signatura catalana o occitana,

apareixen fora de l’àrea geogràfica que el títol determina”. Es feia un resum dels treballs

publicats en les revistes mèdiques de l’àmbit occità o es donaven les referències

bibliogràfiques pertinents. Aquesta tasca estava encomanada a metges recent graduats

o estudiants dels últims cursos. El principal fou el Dr. Josep Pàmies i Xercavins, junt amb:

Francesc Camps, Pelai Martorell, Santiago Montserrat, J. Sanmarti Rigol i P. Bricall Pla-

nes. Per valorar la importància d’aquesta tasca divulgadora, cal assenyalar que es rebien

i recensaven 74 revistes mèdiques, 34 del Nord dels Pirineus (19 del Llenguadoc i 15 de

Paris), amb 40 del Sud dels Pirineus (28 de Barcelona i 12 de la resta del Països Catalans).

Ferran Sabaté i Casellas
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Les primeres, són totes publicades en Francès (el 46%); mentre que de les segones, en

trobem 24 en Castellà (el 32,5%%) i 16 en Català (el 21,5%). Mencionarem a continuació

les revistes publicades fora de Paris i Barcelona com a mostra de la vitalitat científica de

les “províncies o departaments” perifèrics:

Avinyó: "Cahiers de Pratique Médico-Chirurgicale"

Bordeus: "Journal de Médecine de Bordeaux"

"Gazette Médical de France"

"Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux"

"Le Bulletin Médical de Bordeaux"

"La Gazette ´Médicale du Sud-Ouest"

Clermont-Ferrand: "Centre Médical Scientifique"

"Revue Médical de France"

Limoges: "La Gazette Médical Limousine"

Lió: "Journal de Médecine de Lyon"

"Lyon Chirurgical"

Marsella: "Marseille Médical"

"Provence Médical"

Monaco: "Mónaco-Mediterranée Médica"

Montpeller: "Montpellier Médical"

Niça: "L’Art Médical"

Nimes: "L’Echo des Cévennes"

Toló: "La Côte d’Azur Médical"

Tolosa de Llenguadoc: "Toulouse Médical"

Ciutat de Mallorca: "Revista Balear de Medicina"

Lleida: "Boletin Médico"

"Nuevo Boletin Médico"

Reus: "Fulls Clínics"

"Puericultura"

Tarragona: "Práctica Médica"

Valencia: "Anales"

"Crónica Médica"

"Policlinica"

"Revista de Higiene y de Tuberculosis"

"Revista de Tuberculosis"

"Revista de Sanidad de Guerra"

El tercer apartat era la “Hemeroteca mèdica mundial”; un repàs del més destacat publicat

a les principals revistes mèdiques internacionals. Un contingut de 108 revistes recensades,

procedents d’Europa, Africa, Asia i Amèrica, publicades en 7 idiomes diferents.
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Seguien les “Notes bibliogràfiques”, que eren una ressenya dels llibres rebuts a la

redacció de la revista. Aquesta secció anava a càrrec de Leandre Cervera.

La secció “Occitània mèdica”, dirigida pel Dr. Ismael Girard, amb la participació dels Drs.

Camille Soula i Leandre Cervera, exercien de motors ideològics del projecte cientifico-

cultural de la revista, a traves de notes breus, editorials, comentaris, manifestos o

exposicions de principis rectors que inspiraven el renaixement de la medicina en els

països de llengua occitana i catalana.

El “Noticiari d’activitats” informava i anunciava les activitats (cursos, conferències,

nomenaments de càrrecs, etc.) dutes a terme als hospitals, acadèmies, facultats de medi-

cina, societats científiques, grups de recerca, etc. de tot l’àmbit geogràfic catalano-occità.

Finalment, la “Galeria d’occitans il·lustres”, recollia els perfils biogràfics de personatges

mèdics destacats, contemporanis o històrics, acompanyats d’una fotografia, dibuix, es-

cultura o altre imatge gràfica, amb el propòsit de donar a conèixer les figures cabdals de

la medicina occitana i catalana.

RESULTATS

En tota la durada de la revista, aparegueren 27 treballs originals d’autors occitans, que

referenciem a continuació:

Soula L.C. (Tolosa del Llenguadoc): El "Stokage" lacunar de la glucosa o
"Stokage" per inundació.  1933, I, 287-296.

Girard I. (Ax-les-Thermes): Notes de Crenologia.  1934, II,  203-212.

Bernardbeig J. Leclere P. Fournié G. (Tolosa de Llenguadoc):  La pràctica
de l’exploració radiològica de l’úter i dels anexos.  1934, II,  299-324.

Aimes A. (Montpeller): Estat actual de la qüestió de l’helioteràpia.  1934,

II, 441-458.

Rouzaud J.J.  Mathieu de Fossey A. (Vichy): Variacions de les reaccions
glucèmiques  post-prandials.  1934, II, 559-564.

Soula L.C. (Tolosa de Llenguadoc): Quelcom de doctrinal sobre les
vitamines.  1934,  III, 271-278.

Seudrail M.  Molinéry R.  Aversenq J. (Tolosa de Llenguadoc):  Les variacions
de la síndrome humoral en el radiovaporàrium sulfurós de Luchon. 1934,

III, 417-422.

Ducuing J. Miletzski O. Soula L.C. (Tolosa de Llenguadoc): L’anèmia gàstrica
experimental.  1934, III, 613-624.

Ferran Sabaté i Casellas
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Joly M. (Paris): Nou aparell electrofaràdic de ritme respiratori per a la
reeducació abdominal i visceral.  1935, IV, 51-56.

Bernardbeig J.  Bounhoure L.  Jost R. (Tolosa de Llenguadoc):  Diagnòstic
i tractament de les calcificacions periescapulohumerals.  1935, IV, 153-

182.

Cambrelin G. (Brussel·les):  La röntgenoterapia de les amígdales.  1935, V,

123-128.

Castaigne J. (Clermont-Ferrand):  La hidrologia científica i mèdica a l’Escola
de Medicina i Farmàcia de Clermont-Ferrand  1935, V, 383-388.

Blanquet L.  (Clermont-Ferrand):  La floculació de les aigües minerals i llur
conservació.  1935, V, 389-394.

Paillard H.  (Clermont-Ferrand):  Les modificacions de la tensió arterial
després de la castració en la dona.  1935, V, 395-400.

Luton P.  Renard J.  (Clermont-Ferrand):  El rol de l’hospital sanatori en la
lluita antituberculosa.  1935, V, 401-406.

Chaumerliac, Fourvel, Bouvet  (Clermont-Ferrand):  Sobre un cas
d’hepatonefritis.  1935,  V,  407-410.

Limousin H.  (Clermont-Ferrand):  Tractament de les intoxicacions per l’òxid
de carboni.  1935,  V,  411-412.

Dodel P.  Dastugve G.  (Clermont-Ferrand):  Assaig de verificació experi-
mental dels mètodes indirectes de mesurament de la tensió arterial en
l’home.  1935, V, 413-422.

Vaurs R.  (Paris i Clermont-Ferrand):  L’isolament del bacil tuberculós a
partir dels productes patològics.  1935, V, 423-434.

Piollet P.  (Clermont-Ferrand):  Estenosi medio-gàstrica amb biloculació de
l’estómac.  1935, V, 435-440.

Fèbvre P.  (Clermont-Ferrand):  Esters guaiacolats i tiocal. Comparació de
llurs eliminació i de llurs acció farmacodinàmica.  1935, V, 441-453.

Vignalou P.  de Niort,  Lavagna F. (Niça):  Cinc noves observacions de
cataractes evolutives tractades per la vacunoterapia enterocòccica.  1936,

VI, 133-138.

Euzière J.  Lafon R.  Toye G.P.  (Montpeller):  Tares mentals i morfologia
dels vasos capil·lars cutanis.  1936, VI, 487-496.

Aimes A.  Cayla J. (Montpeller):   Relacions entre les modificacions humorals
observades durant el curs de l’helioteràpia i el metabolisme fosfocàlcic.
1936, VI, 497-504.

Rimbaud L.  Anselme-Martin G. (Montpeller):  Gota i sistema nerviós.  1936,

VI, 505-514.

de Barbieri A.  (Montpeller):  Sobre les accions hipoglicemiants de principis
actius duodenojejunals,  1936, VI, 515-522.

Alguns aspectes històrics de la medicina a l’Arieja
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Lamarque P.  (Montpeller):  La historadiografia. Un nou mètode d’examen
de les cèl·lules i dels teixits pels Raig X.  1936-1937, VII, 127-134.

El nombre total d’autors referenciats sumen 42. La distribució geogràfica dels centres

de treball on foren generats els articles es la següent: 10 a Clermont-Ferrand;  6 a Tolosa

de Llenguadoc;  6 a Montpeller;  1 a Ax-les-Termes;  1 a Vichy;  1 a Paris;  1 a Brussel·les;

1 a Niça.

Per temes o especialitats trobem: 6 de Fisiologia,  4 de Medicina,  4 d’Hidrologia,  3 de

Radiologia,  2 d’Helioteràpia,  2 d’Electrologia,  2 de Tuberculosi,  2 de Farmacologia i

Toxicologia,  1 de Psiquiatria i 1 d’Oftalmologia.

CONCLUSIONS

"La Medicina Catalana" apareix en el període de plenitud de la medicina noucentista. Vol

mostrar la viabilitat del Català com a llengua de comunicació científica moderna. Pretén

contribuir a la internacionalització de la ciència mèdica catalana, mitjançant l’intercanvi

amb altres revistes mèdiques de tot el mòn.

Buscà la complicitat i col·laboració dels metges del Llenguadoc, en base a unes arrels

politiques, culturals i lingüístiques compartides.

Ofereix una plataforma conjunta d’intercanvi i difusió de les activitats dels professionals

i les institucions (hospitals, facultats de medicina, acadèmies, societats científiques,

grups de recerca, etc.) de l’àmbit geocultural occitano-català.

L’assoliment d’aquets objectius estratègics, fou intens i fructífer, però limitat en el temps,

per l’esclat de les guerres a Espanya i Europa.

Representà un intent, en l’àmbit mèdic, de fer real l’Imperialisme preconitzat per Prat de

la Riba o l’Europeisme d’Eugeni d’Ors.

Ferran Sabaté i Casellas
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El Seminari Pere Mata, de les Unitats de Medicina Legal i Laboral i Toxicologia i d’Història de la
Medicina de la Universitat de Barcelona fou creat en ocasió del centenari de la mort de Pere Mata
i Fontanet (Reus, 1811 - Madrid, 1877), que fou professor de Medicina Legal, com a eina per facilitar
la publicació de llibres i la difusió de l’activitat científica.

RELACIÓ DE PUBLICACIONS DEL SEMINARI PERE MATA

1.- DOMÈNECH, Edelmira. «La Frenología. Análisis histórico de una doctrina psicológica organicista».
Barcelona, 1977. 216 pàgines.

2.- CAMPS i SURROCA, Manuel; CAMPS i CLEMENTE, Manuel. Santuaris lleidatans amb tradició
mèdica. Lleida, 1981. 158 pàgines.

3.- CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA, Jacint. Diccionari biogràfic de metges catalans. vol. I.
A-E. Barcelona,1981. 194 pàgines. (Coedició amb Fundació Salvador Vives i Casajuana).

4.- Programa del III Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Lleida, juny de 1981. 32 pàgines.
(Coedició amb Col.legi Oficial de Metges de Lleida).
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