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Gimbernat, 2011 (*), 55, 11-12 
 
 
Editorial 
 
Camins nous 
 
 
Aquest número de la revista Gimbernat surt amb un cert retard. No és 
la primera vegada que això passa, però cal donar-ne alguna 
explicació. De fet són dues. Una és la  una clara sobrecàrrega en la 
feina, el  que fa no s'hagi pogut publicar en el temps previst. L'altra és 
la perspectiva de la dificultat econòmica d'edició, que amb el pas dels 
mesos es va fent més palesa.  Més d'una publicació ha optat per 
quedar només en format digital. És una possibilitat  eficaç per a reduir 
la despesa. I potser  caldrà arribar-hi, forçats per l'economia, però 
també per una ideologia que vol reduir el paper. .  
 
Una alternativa, que és la d'avui, és posar l'edició digital a l'abast, el 
que ajuda a la solució d’un dels problemes, els diners, però no l'altre, 
el temps. Això és el que fem ara. Posem el text "en xarxa" a 
disposició dels estudiosos i amb una edició molt més limitada  en 
quant a nombre d'exemplars en paper.  Aquest és doncs el primer 
camí que volíem comentar. Per altra banda l'edició només digital 
permet ampliar el nombre de pàgines i emprar el color en algunes 
il·lustracions.  
 
Un segon camí, obert en el cas de la història de la medicina catalana, 
és introduir un nou element d’estudi historiogràfic: la recuperació de 
les signatures  de metges antics com a font d'il·lustració quan no es 
disposa de gairebé cap altre material gràfic. Si no hi ha retrat, ni 
pintura o escultura, a vegades, i en conjunt en pocs casos, només 
queda la lletra, sovint només la signatura.  
 
En aquest sentit, i pel que fa la medicina catalana, una de les reserves 
més importants, és l'arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina, que 
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conserva material des de l'any 1770 (algun escrit, poc anterior, és 
gairebé testimonial).  Ara les signatures es presenten solament pel que 
fa a material gràfic. Estudis més detallats, de caire grafològic, més si 
es disposa d'algun text,  de l'evolució amb l'edat, si es disposa de més 
material d'una mateixa persona, i altres aspectes, poden venir més 
tard. A la segona meitat de la centúria del segle XIX la introducció de 
la fotografia ja va permetre capgirar el panorama gràfic.   
 
L'arxiu de l'Acadèmia és doncs una font interessant de dades, la 
majoria poc explorades, principalment en el cas de la medicina de 
finals del XVIII i la primera meitat del segle XIX.  Quatre dels 
treballs que es publiquen en aquest número tenen el seu origen en 
documents de l'arxiu de l'Acadèmia.   Pel que fa a altres treballs 
manuscrits, en que és possible fer estudis a partir de la "lletra", hi ha 
les memòries manuscrites de l'Acadèmia; també els treballs presentats 
a les Juntes Literàries del Col·legi de Cirurgia, i molts manuscrits de 
l'arxiu de la Universitat de Barcelona, pel que fa a la medicina. Els 
arxius d'hospitals estan menys explorats en el seu conjunt, però també 
poden ser una via de recerca oberta, quan es conserven.   
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Gimbernat, 2011 (*), 55,  13-20 
 
  

APROXIMACIÓ AL CONEIXEMENT DE LA DURADA DE 
LA VIDA A CATALUNYA A L'EDAT MITJANA.  LA CASA 

REIAL D’ARAGÓ. 
 
Jacint CORBELLA i CORBELLA 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans 
 
 
Resum: S’aporten dades sobre la durada mitjana de la vida a Catalunya a l’Edat 
Mitjana. S’analitzen les dades dels reis de la Corona d’Aragó del Casal de 
Barcelona, de les  reines, i de llurs fills. Són 10 reis, 21 reines i 74 fills, considerats 
legítims. en total 105 persones. No s’inclou la descendència il·legítima, per manca 
suficient de dades.   La vida mitjana és de 48,2 anys pels reis; 43,19 anys per les 
reines. En els cas dels 74 descendents (44 nois i 30 noies) es considera un 31 % de 
mortalitat infantil o en les primeres etapes de la vida. En el cas dels més grans les 
mitjanes són de 42,52 anys en el homes i 37,09 en les dones.   
 
Paraules clau: Durada vida Edad Mitjana. Catalunya. Corona d’Aragó. 
 
Resumen: Se aportan datos sobre la duración  media de la vida en  Catalunya en la 
Edad Media.  Se analizan los datos de los reyes de la Corona de Aragón del Casal 
de Barcelona, las  reinas, y sus hijos. Són 10 reyes, 21 reinas i 74 descendientes, 
considerados legítimos:  en total 105 personas. No se incluye la descendencia 
ilegítima, per falta suficiente de datos.   La vida media es de 48,2 años en el caso de 
los reyes; 43,19 años en  las reinas. En el caso de los 74 descendientes (44 varones 
y 30 mujeres) se considera un 31 % de mortalidad infantil o en las primeras etapas 
de la vida. En el caso de los que llegaron a mayores el promedio es de 42,52 años en 
varones  i 37,09 en mujeres.  
 
Palabras clave:  Duración  vida Edad  Media. Catalunya. Corona de Aragón. 
 

* 
 
Sabem que la vida humana a l'Edat Mitjana tenia, com a mitjana,  una 
durada més curta que en el nostre temps. Però alguna vegada cal aportar si 
més no dades concretes. No sempre és fàcil perquè no sol haver-hi 
documentació escrita suficient. Les inscripcions de naixement o de mort 
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només es fan de manera habitual en els registres de les parròquies cristianes 
després del Concili de Trento, en el segle XVI. Abans és excepcional. El 
Registre Civil a Espanya data del segle XIX.  Només ens podem basar 
doncs en dates històriques de famílies rellevants que hagin deixat la seva 
empremta i s'hagi conservat documentació. Així cal recórrer a arxius de 
famílies nobles, o molt benestants durant generacions, o a dades de famílies 
que han governat i per això  ha restat una informació que no sempre és 
totalment suficient i exacta, però que ens serveix bastant bé com a 
aproximació al tema.  
 
Amb aquesta intenció s'han analitzat les dades proporcionades per la 
documentació relativa a la família  de la nissaga comtal de Barcelona, i 
posteriorment reis de la Corona d'Aragó, des de Guifré el Pilós, que mor a 
finals del segle IX fins a Martí l'Humà que mor a començaments del segle 
XV.  Són vint-i-dos comtes o reis, al llarg de dinou generacions.  S'ha 
considerat l'edat en que van morir els comtes i reis; les comtesses i reines; i 
també els fills de matrimoni legítim que hem pogut documentar. Es deixa 
de banda la descendència il·legítima, per les dificultats del seu coneixement 
amb detall suficient.  
 
Una primera aproximació s'ha fet amb la taula dels reis de la Corona 
d'Aragó, pertanyents al Casal de Barcelona, des d'Alfons I, el 1164 fins a 
Martí I el 1410. Són deu reis, al llarg de vuit generacions, perquè dos 
monarques van morir sense descendència masculina i la corona va passar al 
seu germà.  
 
En un segon punt analitzem les mateixes dades de les reines, que són vint-i-
una. Tots els reis es van casar, dos d'ells quatre vegades; un tres vegades; 
altres tres dues vegades, i els altres quatre una sola vegada.   
 
Les parelles reials van tenir descendència en quinze ocasiones, i en sis 
casos no n'hi hagué. El total de fills que s'han pogut documentar és de 
setanta-quatre, el que significa una mitjana de gairebé cinc fills per cada 
reina fèrtil.  El màxim de descendència va ser de deu, nou i vuit fills en un 
cas cada vegada, i de set en dos casos.  
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ELS REIS. 

 
Ja s'ha dit que són deu reis, al llarg de vuit generacions.  Quan sabem la 
data de naixement i de mort s'ha fixat l'edat exacta. En cas de 
desconeixement de la primera, s'ha comptabilitzat  per les xifres de l'any. El 
resum dels resultats és a la taula I 
 
 

Taula I. Reis d’Aragó 
 
Nom Anys rei naixem Mort Edat Casam fills 

Alfons I          1164-1196 1157? 1196  42 1 9 
Pere I             1196-1213 1177 1213 36 1 2 
Jaume I 1213-1276 1208 1276 68 3 9 
Pere II 1276-1285 1240 1285 45 1 6 
Alfons II 1285-1291 1265 1291 26 1 0 
Jaume II * 1291-1327 1267 1327 60 4 10 
Alfons III 1327-1336 1299 1336 37 2 9 
Pere III 1336-1387 1319 1387 68 4 11 
Joan I 1387-1396 1350 1396 46 2 12 
Martí I * 
 

1396-1410 1356 1410 54 2 4 

*Germà de l’anterior 
 
La  mitjana d'edat dels reis és de 48.2 anys.  Cap d'ells va arribar als setanta 
anys. Els de més edat van ser Jaume I i Pere III, que va viure 68 anys. 
Segueix Jaume II amb 60 anys. Encara un altre, Martí I, sobrepassa la 
cinquantena, amb 54 anys. La majoria absoluta, 6 sobre 10, no passen dels 
46 anys: tres van morir a la quarantena, dos a la trentena, i el que morí més 
jove fou Alfons II, als 26 anys. Només un, Pere I, va tenir mort violenta per 
raó de guerra a la batalla de Muret, el 1213 quan tenia 36 anys.  
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LES REINES 
 

Taula II. Reines d’Aragó 
 

 
Reina 
 

Rei Anys 
naix-mort 

edat Fi
lls 

observacions 

Sança de Castella Alfons I 1154-1208 54 9 Vídua 12 a.  
Maria de Montpeller Pere I 1182-1213 32 2  
Elionor de Castella Jaume I 1202-1244 42 1 divorciada 
Violant d’Hongria “  1216-1251 35 8  
Teresa Gil de Vidaurre “ ? – 1285 65? 2 repudiada 
Constança de Sicília Pere II 1247-1302 55 6 Vídua 17 a. 
Elionor d’Anglaterra Alfons II 1269-1298 29 -- vídua 17 a 
Isabel de Castella Jaume II 1283-1328 45 -- Anul·lat 
Blanca d’Anjou “ 1283-1310 27 10  
Maria de Xipre “ 1279-1319 40 --  
Elisenda de Montcada “ 1292-1364 72 -- Vídua 37 a 
Teresa d’Entença Alfons III 1301-1327 26 7  
Elionor de Castella “ 1310-1359 49 2 Vídua 23 a 
Maria de Navarra Pere III c.1325-1347 22 4  
Elionor de Portugal “ 1328-1348 20 -- m. pesta 

Elionor de Sicília “ 1325-1375 50 4  
Sibil·la de Fortià “ c.1350-1406 56 3 Vídua 19 a 
Mata d’Armanayac Joan I 1347-1378 31 4  
Violant de Bar “ 1365-1431 66 7  
Maria de Luna Martí I 1357-1406 49 4  
Margarida de Prades “ 1387-1429 42 -- Vídua 19 a 
 
Nota: no s'inclou Peronella, primera reina, perquè es comptabilitza en el 
grup del seu marit, l' últim comte sol, Ramon Berenguer IV 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La mitjana d'edat de les reines, més aproximada perquè en algunes no 
coneixem l'any de naixement, és de 43,19 anys. Si separem els grups entre 
les que van tenir fills i les que no en van tenir, aquestes tenen una mitjana 
de 41,3 anys de vida, mentre que en les fèrtils és de 43,93 anys. Entre les 
vuit reines que van tenir quatre fills o més, la mitjana és de 40,25 anys.  
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ELS FILLS 

 
 

Taula III. Els fills d'aquests matrimonis 
 
(1) Alfons I i Sança de Castella.  9 fills:  5 nois i 4 noies. 
 nois: Pere (hereu i rei, + 36 a), Alfons, comte de Provença (+ 29 a), Ferran, 
abat,  (+ 58 a) i  Sanç i Ramon Berenguer, morts joves 
 noies: Constança, casada a Hongria (+ 43 a), Elionor, casada a Tolosa, (+ 
44 a.),  Sança, casada a Tolosa, (+ 55a) i Dolça, monja de Sixena (edat ?).  
 
(2) Pere I i Maria de Montpeller: 2 fills: un noi i una noia: 
 noi: Jaume  (rei, + 68 a.) 
 noia: Sança, m. 1 any.  
 
(3) Jaume I i Elionor de Castella,  casats el 1221, divorciats el 1229. Un 
noi 
 Un noi: Alfons, hereu, (+ als 46 anys) 
 
(4) Jaume I i Violant d'Hongria: 8 fills: 4 nois i 4 noies 
 nois:  Pere, rei (+ 45 a.); Jaume (II rei de Mallorca) (+ 68 a.);  Sanç, 
arquebisbe  de Toledo (+ 28 a-) i Ferran (+ 3 a.) 
 noies: Violant, reina de Castella (+ 64 a),  Constança, reina de Portugal (+ 
37 a),  Sança, (+12 a.), morí en peregrinació;  Elisabet, reina de França (+ 
26 a). 
 
(5) Jaime I i Teresa Gil de Vidaurre: dos fills, nois 
 Jaume, de Xèrica (+ 30 a) i Pere, baró d'Ayerbe (+ ?) 
 
(6) Pere II i Constança de Sicília: 6 fills, 4 nois i 2 noies 
 nois: Alfons, rei (+ 26 a); Jaume, rei (+ 60 a); Frederic, rei de Sicília (+ 65 
a);  Pere (+ 21 a) 
 noies: Elisabet, casada amb Dionís de Portugal (+ 65 a) i Violant, casada 
amb  Robert de Nàpols (+ 29 a) 
 
(7) Alfons II i Elionor d'Anglaterra: casats durant 9 anys, sense fills 
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(8) Jaume II i Isabel de Castella:  casats el 1291, anul·lat el 1294; sense 
fills.  
 
(9) Jaume II i Blanca d'Anjou, 10 fills: 5 nois i 5 noies 
 nois:  Jaume (renuncià, + 38 a); Alfons, rei (+ 37 a);  Joan, arquebisbe de 
 Tarragona (+ 40 a? (ó 30?); Pere, comte de Ribagorça i Prades (+ 76 a); 
Ramon  Berenguer, comte d'Empúries i Prades (+ 57 a).  
 noies: Maia, casada amb Pere de Castella (+ 12 a?); Constança, casada amb 
Inf.  Juan Manuel (+ 27 a); Elisabet, casada amb Frederic d'Àustria (+ 28 a); 
Blanca  (religiosa, + 41 a); Violant, casada 3 vegades (+ 43 a) 
 
(10) Jaume II i Maria de Xipre, casats el 1315, sense fills 
 
(11)  Jaume II i Elisenda de Montcada. casats el 1322,. sense fills  
 
(12) Alfons III i  Teresa d'Entença, 7 fills, 5 nois i 2 noies 
 nois: Alfons, (+ 2 a); Pere, rei (68 a); Jaume, comte d'Urgell (+ 27 a), 
Frederic (+  jove), Sanç (+ 1 a) 
 noies: Constança, cas.  amb Jaume III de Mallorca (+ 28 a); Elisabet (+ 4 a)  
 
(13) Alfons III i Elionor de Castella, casats el 1329, 2 fills 
 nois: Ferran i Joan, infants d'Aragó (+ 34 i + 28 a) 
 
(14) Pere III i Maria de Navarra. 4 fills. un nois i tres noies 
 noi: Pere (+ el primer any) 
 noies:  Constança, casada amb Frederic de Sicília (+ 20  a); Joana, casada 
amb  Joan I d'Empúries (+ 41 a); Maria (+ 3a per la pesta) 
 
(15) Pere III i Elionor de Portugal, casats el 1347. Morí sense fills, per la 
pesta 
 
(16) Pere III i Elionor de Sicília, 4 fills. 3 nois i una noia 
 nois: Joan, rei (+ 45 a); Martí, rei (+ 54 a); Alfons (+ 2a) 
 noia: Elionor, casada amb Joan I de Castella (+ 24 a) 
 
(17) Pere III i Sibil·la de Fortià, 3 fills: 2 nois i i noia. 
 nois: Alfons (+ 1 anys) i Pere (n. 1379 ?) 
 noia: Isabel, casada amb Jaume d'Urgell (+ 44 a) 
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(18) Joan I i Mata d'Armanyac, 5 fills, 3 nois i 2 noies:  
 nois: Jaume, Joan i Alfons, mors petits 
 noies: Joana, casada amb Mateu de Foix (+ 32 a) i Elionor (+ petita) 
 
(19) Joan I i Violant de Bar, 7 fills, 3 nois i 4 noies 
 nois:  Jaume (+ 6 a), Ferran i Pere (+petits) 
 noies: Violant (casada amb Lluís de Nàpols, + 58 a); Antònia, Elionor i 
 Joana,  (+ petites). 
 
(20 Martí i Maria de Luna,  4 fills , 3 noies i 1 noia 
 nois: Martí, el Jove, rei de Sicília (+ 33 a), Jaume i Joan (morts joves) 
 noia: Margarida, 1385, morta jove 
 
(21) Martí I i Margarida de Prades: sense fills.  
 
 
Comentaris: Els morts joves. Per les dades obtingudes hi ha 74 
descendents, d'ells 44 nois i 30 noies. Tot i que les dades de les edats més 
petites són menys fiables o rigoroses, podem acceptar que vint-i-tres van 
morir en el primer temps de vida o essent infants o joves, en principi en el 
primer septenni de la vida. Així en aquest primer capítol de mortalitat 
infantil, amb reserves, hi hauria un 31 % dels descendents. Aquestes taxes 
augmenten en els últims regnats. Entre els onze descendents masculins de 
Joan I i de Martí I, només Martí el jove arriba a gran, i encara mor als 33 
anys, un any abans que el seu pare, i amb ell es talla la nissaga. En el cas de 
les noies la mortalitat sembla ser més reduïda, o potser està menys 
documentada.  
 
Morts vells. D'aquestes 74 persones només 7, és a dir el 9,45 %, arriba als 
60 anys, i solament en un sol cas se sobrepassen els 70 anys de vida. És 
Pere, fill de Jaume II; comte de Ribagorça i de Prades, que arriba als 76 
anys.  Entre les dones només Violant, filla de Jaume I i reina de Castella i 
Elisabet, reina de Portugal, sobrepassen els 60 anys. En canvi és 
relativament elevada la mortalitat en la dècada dels vint anys: set reines van 
morir en aquest interval d'edats, és a dir el 23,3 %, mentre en el cas dels 
barons aquesta proporció és només del 13,6 %.  En el cas de les princeses 
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en sis casos sobre set les que moriren en aquesta edat ho feren casades amb 
reis de països forans.  
 
Resum global. S'estudien les dades sobre duració de vida de les persones de 
la casa reial d'Aragó, durant deu regnats, de 1064 a 1410. Hi ha 10 reis, 21 
reines i 74 descendents, en total 105 persones. La mitjana de vida dels reis 
(48,2 anys) és una mica més alt que la de les reines (43,1). En aquests dos 
grups no hi la desviació de la mortalitat infantil, perquè van complir la seva 
funció ja com a adults. En el cas dels descendents el grup de la mortalitat 
infantil o que moriren joves, és una mica més imprecís, i potser alguns 
casos estiguin poc documentats. L'estimem de manera aproximada en 23 
casos sobre 74 (31,06 %). Per a la resta, els que podem considerar adults, 
les mitjanes són de 42,52 anys en el cas dels homes i 37,09 en el de les 
dones. 
 
 Un altre aspecte és el de la durada màxima de la vida. En el conjunt de les 
105 persones analitzades només hi ha dos casos que arriben a la setantena; 
Pere, comte de Ribagorça i Prades, amb 76 anys, i la reina Elisenda de 
Montcada, vídua de Jaume II, amb 72. Pel que fa a la seixantena, hi ha 11 
persones.  
 
 
  Nombre mitjana edat 

-anys- 
Barons Reis 10 48,20 
 Descendents 44 43,52 
 Total Barons 54 43,83 
Dones Reines 21 43,19 
 Princeses 30 37,09 
 Total dones 51 39,79 
 Tots 105 42,15 
 

Total:    105 persones adultes: Mitjana durada vida: 42,15 anys 
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Gimbernat, 2011 (*), 55, 21-26 
 
 
SIGNATURES DE METGES  COM A FONT D'INFORMACIÓ 

GRÀFICA EN HISTÒRIA DE LA MEDICINA A 
CATALUNYA. UNA LÍNIA DE RECERCA 

 
 
Jacint CORBELLA i CORBELLA. Acadèmic numerari RAMC. Institut 
d'Estudis Catalans.  
Marc XIFRÓ i COLLSAMATA. Arxiu RAMC. 
 
 
Resum: Es remarca la importància que, com a font iconogràfica per a la història de 
la medicina catalana,  pot tenir el recull i estudi de les signatures dels sanitaris, 
principalment metges i cirurgians, en temps en que la representació de la imatge era 
difícil. En temps anteriors a la fotografia només es troben alguns gravats i pintures 
que afecten, en conjunt, a pocs metges, i de la majoria no en resta cap altre 
testimoni directe que la seva cal·ligrafia, i signatura. L'arxiu de la Reial Acadèmia  
de Medicina de Catalunya pot ser un dipòsit d'una cert interès en aquest sentit.  
 
Paraules clau: Signatures. Iconografia mèdica. Medicina catalana. Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya.  
 
Resumen: Se señala la importancia que, como fuente iconográfica para la historia 
de la medicina catalana,  puede tener el  estudio de las firmas médicos y cirujanos, 
en el tiempo en que la representación de la imagen era difícil. En la época anterior a 
la fotografia solo se encuentran  algunos grabados y pinturas que afectan, en 
conjunto, a pocos médicos. Así de la majoria no queda otro testimonio directo que 
su caligrafía, firma y en su caso rúbrica. El  archivo de la Reial Acadèmia  de 
Medicina de Catalunya constituye  un depósito de un cierto interés en este sentido.  
 
Palabras clave: Firmas. Iconografia médica. Medicina catalana. Real Acadèmia de 
Medicina de Catalunya.  
 

* 
 
Dels metges més antics, i aquí comprenem en terminologia compacta tots 
els sanitaris,  no en queda gairebé cap imatge vàlida, les representacions són 
idealitzades, fetes molt a posteriori, tot i que a vegades es repeteixen de 
manera  constant.  Entre les no tant antigues, ja medievals, més properes en 
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la geografia, i una mica sistemàtiques hi ha les pintures de la "universitat de 
medicina" de Montpeller, i d'algunes altres facultats.  Però dels metges de 
nivell menys conegut  pràcticament no n'hi ha.   
 
Més tard, a partir del segle XVI, es més fàcil tenir una reproducció de la 
portada d'un llibre imprès que la imatge  del seu autor. Això permet 
il·lustrar en part els treballs dedicats a l'estudi de l'obra d'aquestes persones.  
Les imatges quedaven només en el camp de les pintures, relativament 
poques, o de les litografies que del retrat de l'autor que hi havia en alguns 
llibres. Aquest  és un material en tot cas relativament poc abundant,  i més si 
ens referim a països, com és el cas de Catalunya, en el que ni el nivell  
cultural, ni l'econòmic per a fer-se retrats, eren suficient. No parlem doncs 
de l'Europa més rica i culta, en la qual no hi comptàvem  
 
Ara trobem, fàcilment imatges dels nostres sanitaris. Amb la introducció de 
la fotografia s'ha facilitat molt més la informació gràfica, en aquest cas 
sobre les persones. A Catalunya dels metges del segle XX sol haver-hi prou 
informació; ja molta menys de la segona part del segle XIX. I abans 
pràcticament molt poc, algunes pintures, alguns medallons i poc més.   
 
Queden les restes escrites. Els manuscrits en alguna correspondència, o 
memòries en institucions i poc més.   En aquest sentit l'arxiu de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya pot ser un font interessant. La riquesa 
documental, relativament poc explorada, per manca de mitjans, no 
d'intenció ni de ganes, permet conèixer, si més no,  la signatura d'alguns 
metges, acadèmics o en relació amb l'acadèmia, per medi de la 
correspondència, informes que signen, cartes, i altres documents.  
 
Ara obrim una línia de recerca que tot i no ser massa important, és una 
contribució més al coneixement de l'activitat de persones de les que sovint 
en sabem el nom i poc més. Pensem per exemple en els subdelegats de partit 
en el segon terç del segle XIX. El grup de recerca de l'arxiu de l'Acadèmia 
inicia una línia per a oferir més dades del seu fons, i revalorar com a font el 
coneixement i, si es pot estudi, de la grafia de les signatures dels sanitaris 
que n'han format part i s'hi han relacionat.  Pot ser una aportació, petita si es 
vol, pel coneixement de la sanitat comarcal antiga a Catalunya. 
 
Els "subdelegats" van tenir una funció important en el seu temps. 
L'Acadèmia de Medicina era, de fet, la institució, no directament 
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assistencial ni docent, més important en la gestió de la sanitat a Catalunya. 
Entre moltes altres va tenir una funció que va derivar en les "Jefaturas"  o 
Prefectures provincials de sanitat, i ara és més pròpia dels Col·legis de 
metges. Aquestes persones van fer una tasca important, en l'organització i 
control de les professions sanitàries (metges, cirurgians, llevadores)   i 
pràcticament només en queda rastre en els registres parroquials (encara no 
hi havia registre civil), `potser en alguns arxius municipals, i a l'Acadèmia.  
Per això dediquem aquest treball, el primer del tema de signatures, al seu 
coneixement.  
 
El que es vol aquí és obrir una línia de recerca en el camp de la medicina 
catalana. Com a exemple, i per iniciar la línia, s'ofereixen les signatures 
d'algunes personalitats importants, extretes totes de l'arxiu de l'Acadèmia.  
Són les de:  
 
- Pere Güell i Pellicer, primer president de l'Acadèmia, nascut a Valls l'any 1712 i 
mort el 1797 a Barcelona 
 

 
 
- Mateu Orfila, alumne del Col·legi de Cirurgia i més tard catedràtic i degà de la 
Facultat de Medicina de París, nascut a Maó el 1787 i mort a París el 1853.   
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- August Pi-Sunyer, catedràtic de Fisiologia, President de l'Acadèmia i director de 
l'Institut de Fisiologia. (Barcelona, 1879 - Mèxic, 1965) 
 
 

 
 
 
-  Josep de Letamendi, catedràtic d'Anatomia de Barcelona i de Patologia General 
de Madrid, i acadèmic. (Barcelona, 1828 - Madrid, 1897) 
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- Agustí Pedro i Pons, catedràtic de Patologia Mèdica, degà de la Facultat de 
Medicina i president de l'Acadèmia (Barcelona, 1898 - 1971) 
 

 
 
- Josep Laporte i Salas, catedràtic de Farmacologia, President de l'Acadèmia, rector 
de la Universitat Autònoma i Conseller de sanitat (Reus, 1922 - Barcelona, 2005) 
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-Lluís  Comenge i Ferrer, (1854-1916), primer gran historiador de la medicina 
catalana. Llegà bona part dels seus llibres a la Biblioteca de la RAMC. Bibliotecari-
arxiver, 1905-1910 i secretari perpetu, 1914-1916.   
 
 

 
 
 
Moisès Broggi i Vallès, 1908-2012;  president de l’Acadèmia, 1979-1993. Ha estat 
l’acadèmic amb més longevitat, 104 anys.  
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Gimbernat 2011 (*), 55, 27-38 
 
 

UN FORMULARI PORTÀTIL DE L’ANY 1826 
 
 
Anna M. CARMONA i CORNET,  
Ramon TRIAS i RUBIÉS,  
Institut Mèdico Farmacètic de Barcelona 
 
 
RESUM: En aquesta comunicació es dóna a conèixer un formulari que pel seu 
tamany 10x15 cm, suposa per l’època una novetat pel seu títol “Formulario 
Portátil”. El seu autor M.A.Richard, fou doctor en Medicina, agregat amb exercici 
a la Facultat de Medicina de Paris i membre de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Paris. L’obra és la primera edició espanyola de la tercera edició francesa, traduïda 
del francès per Manuel Anselmo Rodriguez, llicenciat en Farmàcia, augmentada 
amb les substàncies actives descobertes per Pelletier i Caventou, Brandes, Duncan, 
Chevallier, Lassaigne, Vauquelin, Feneulle, Magendie, Canzoreni, Henry, Ives, 
Derosne, Sertuerner, Boullay, Desfoses, Orstaedt, Courtois. Fa referència a l’obra 
de Mateu Orfila i les seves descobertes, així com la descripció dels medicaments, 
segons les seves formes farmacèutiques i els diferents mètodes curatius. Es dóna a 
conèixer la segona edició feta a Barcelona l’any 1850. 
 
Paraules clau: Formulari, Richard, medicaments, espècies, morfina, quinina, 
matèria mèdica. 
 
RESUMEN: En esta comunicación se da a conocer un formulario que por su tamaño 
10x15 cm, supone por la época una novedad por su título “Formulario Portátil”. Su 
autor M.A.Richard fue doctor en Medicina, agregado con ejercicio en la Facultad 
de Medicina de Paris y miembro de la Real Academia de Medicina de Paris. La 
obra es la primera edición española de la tercera edición francesa traducida del 
francés por Manuel Anselmo Rodriguez, licenciado en Farmacia, aumentada con las 
sustancias activas descubiertas por Pelletier y Caventou, Brandes, Duncan, 
Chevallier, Lassaigne, Vauquelin, Feneulle, Magendie, Canzoreni, Henry, Ives, 
Derosne, Sertuerner, Boullay, Desfoses, Orstaedt, Courtois. Hace referencia a la 
obra de Mateo Orfila y sus descubrimientos, así como la descripción de los 
medicamentos, según sus formas farmacéuticas y los diferentes métodos curativos. 
Se da a conocer la segunda edición hecha en Barcelona el año 1850. 
 
Palabras clave: Formulario, Richard, medicamentos, especies, morfina, quinina, 
materia médica. 
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 INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu d’aquesta ponència és fer conèixer un formulari de l’any 1826, 
poc comú per la seva nomenclatura i el seu tamany. És tracta d’un recull de 
fórmules preparades pels propis metges dels Hospitals de Paris, del que es 
van fer cinc edicions, amb un èxit espectacular, tal com s’especifica a l’obra 
esmentada. Es pot apreciar en aquesta nova edició el nivell científic de les 
noves descobertes dels principis actius per farmacèutics i metges de gran 
renom, així com la història i la manera de preparar i administrar els àlcalis 
vegetals com la quinina, la morfina, l’emetina i altres medicaments nous 
com el iode i el àcid hidrociànic. 
 
El farmacèutic i químic Chevallier, va contribuir a l’elaboració d’aquest 
formulari, essent clau per la utilització de tots els metges a l’hora de 
prescriure i dels apotecaris a l’hora de dispensar. Recull també un gran 
nombre de receptes de Magendie i de pràctics de renom de Paris. En aquesta 
tercera edició és important indicar l’ampliació d’una relació dels principals 
contraverins de les obres de Mateu Orfila, gran toxicòleg català. 
 
 
ESTRUCTURACIÓ DEL FORMULARI 
 
El formulari està estructurat en quatre parts, un pròleg, introducció, 
consideracions sobre l’art de receptar, mesures i peses, dosis i proporcions 
dels medicaments en relació a l’edat de les persones. La primera part inclou 
els medicaments segons les seves formes farmacèutiques i cita les espècies.  
 
A continuació classifica els medicaments per la seva forma d’administració 
oral. La segona part està dedicada als medicaments que s’apliquen 
tòpicament. La tercera part fa esment de la classificació metòdica dels 
medicaments segons les seves propietats medicinals. Finalment la quarta 
part està dedicada als medicaments simples per ordre alfabètic, amb les 
seves diferents preparacions i dosis. Es complementa aquesta quarta part 
amb uns apèndix sobre alguns mètodes curatius particulars i la classificació 
de les aigües minerals. Un segon apèndix indica les substàncies actives 
extractes dels vegetals i un tercer dedicat als contraverins més rellevants 
segons Orfila. 
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DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA MÈDICA DEL FORMULARI 
MAGISTRAL 
 
La classificació del formulari magistral del Dr. Richard, s'ha fet seguint les 
pautes, segons les indicacions dels metges Barbier i Schwilgué, en funció 
dels efectes que ocasionen els medicaments a l’hora de la seva dministració, 
és a dir “la acción que ejercen los medicamentos sobre los órganos del 
cuerpo viviente.”1 

 

En les consideracions de l’art de receptar, indica que per receptar bé cal 
conèixer perfectament les formes farmacèutiques que poden administrar-se, 
els medicaments en general, la seva naturalesa, la seva composició química 
i l’acció dels mateixos. És interessant destacar; ’’Es por consiguiente 
indispensable haber estudiado cuidadosamente la Farmacia, la Materia 
médica y la Química. En efecto sin conocimientos a lo menos generales, 
pero exactos, sobre estos tres ramos de las ciencias médicas, es imposible 
componer fórmulas conforme a las reglas del arte”2 

 

Per prescriure els medicaments cal primer conèixer la malaltia, segon saber 
elegir el medicament, tercer determinar la seva dosis i finalment indicar la 
forma farmacèutica adequada en la prescripció. L’estudi de la patologia i de 
la matèria mèdica ens ajudarà en les dues primeres observacions, mentres 
que per la tercera i quarta serà necessari conèixer l’art de receptar. 
 
 
PREPARACIONS MAGISTRALS 
 
Les preparacions magistrals consten d’una base, d’un excipient, d’un 
auxiliar i d’un correctiu, segons les consideracions generals sobre l’art de 
receptar d’aquest formulari.3 Indica com s’ha de fer una recepta per part del 
metge dient: “Cuando el médico quiera prescribir una fórmula cualquiera, 
debe desde luego, 1º empezar escribiendo a la cabeza del papel la forma 
farmacéutica, que quiera dar al medicamento, especificándolo cuanto sea 
posible; 2º antes de indicar las sustancias, que han de formar el 
medicamento, pondrá una T, que significa Tómese, ó una R, ó sino este 
signo 4, que ambos quieren decir récipe; 3º escribirá en distintas líneas los 
diversos cuerpos, que quiera emplear, indicando primero la base, después el 
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auxiliar, en seguida el excipiente, ó el disolvente, y acabando por el 
correctivo. Señalará escrupulosamente sus dosis, ya sea por medio de los 
signos adoptados para representar los diferentes pesos y medidas, ó 
escribiéndolos con todas las letras”.4  

 
Procedeix dient “Indicará en seguida el modo particular de preparar las 
sustancias que emplee, siempre que lo necesiten, ó pondrá simplemente 
estas palabras: Hágase según arte una poción, julepe, píldoras etc., que 
puede abreviarse del modo siguiente F.S.A.potio etc, (Fiat secundum 
artem), si la ejecución de su fórmula no presenta nada notable”5. A més 
especifica de quina manera s’ha de prendre el medicament, la dosis i el tipus 
d’administració de cara al malalt, per la qual cosa precedia una "ce" 
majúscula que volia dir cópiese, que el farmacèutic copiava en el ròtul del 
medicament. Finalment s’indicava la data, firma i nom del malalt. 
 
Hi ha un apartat dedicat als pesos i mesures: 
 
La lliura medicinal té 16 unces, la unça 8 dracmes, la dracma 3 escrúpols, 
l’escrúpol 24 grans i el gra equival al pes d’un gra de civada mitjanament 
gruixut. Les mesures tenen els mateixos noms que els pesos, i encara que 
variïn en capacitat per la diversa gravetat especifica dels líquids, totes es 
refereixen a la balança, de tal manera que la quantitat d’aigües, d’olis i 
xarops, a tots, els quals s’acostuma a medir en mesures diferents per la seva 
capacitat, correspongui exactament als pesos6 . 
 
 
MEDICAMENTS SEGONS LA SEVA FORMA FARMACÈUTICA 
 
Espècies: 
 
“Las especies se definen como cierto número de vegetales ó partes de 
vegetales, reunidos y desecados, que gozan de propiedades físicas casi 
semejantes, de un modo análogo de obrar, y que se conservan mezclados así 
para el uso”7. 

 
Hi ha diferents tipus d’espècies: espècies emol·lients, espècies pectorals ó 
bèquiques, fruits bèquics, espècies amargues, espècies aromàtiques, 
espècies antihelmíntiques, espècies aperitives ó diürètiques, espècies 
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sudorífiques, espècies astringents, fruits carminatius, llavors emulsives dites 
vulgarment llavors fredes, farines emol·lients i farines resolutives. 
 
 
MEDICAMENTS QUE S’ADMINISTREN INTERIORMENT 

 
Tisanes: 

 
Les tisanes es fan generalment amb les espècies. Per fer una tisana 
emol·lient, s’utilitza les espècies emol·lients, que ja s'han citat. 
anteriorment. Aquesta obra ens ofereix la possibilitat de conèixer la 
composició de les diferents fórmules de les tisanes, com és el cas de les 
tisanes amargues, tisana astringent, tisana excitant, tisana emmenagoga, 
tisana pectoral tisana de liquen islàndic, tisana d’arròs, tisana sudorífica, 
tisana de Vinache, tisana d´achicòries, “cocimiento de tamarindos”, 
“Cocimiento de casia”, “cocimiento de enula campana”, infusió diürètica, 
llimonada sulfúrica, llimonada amb l’àcid cítric, llimonada tartàrica, entre 
moltes altres. En totes elles es determina la quantitat i els components de la 
fórmula, així com la manera de preparar-la8. 

 
“Apocemas”: 

 
Es diferencien de les tisanes perquè mai es donen com a begudes ordinàries, 
ja que tenen més quantitat de principis medicinals, per la qual cosa és 
indispensable que el metge prescrigui exactament la quantitat i el temps. Hi 
ha diferents tipus: “Apocemas antiescorbútica, cocimiento blanco, apocema 
amarga, cocimiento de quina simple, apocema astringente, apocema 
diurética, apocema minorativa, apocema purgante, tisana real, apocema 
emeto-catàrtica, apocema purgante, ó agua de Travez, apocema estibiada i 
cocimiento demulcente de Pringle”9. 
 
Emulsions: 

 
Les emulsions són generalment blanques i lletoses, en la que està suspesa 
certa quantitat d’oli en l’aigua per mitjà del sucre ó d’un mucílag qualsevol. 
Es prepara amb ametlles ó amb llavors emulsives10. 

 
Hi ha diversos tipus d’emulsions: emulsió comú, ó llet d’ametlles, emulsió 
camforada, emulsió calmant, emulsió astringent de Cadet, emulsió purgant 
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amb la resina de xalapa, emulsió purgant amb l’oli de ricí, emulsió de 
Quarin contra la ciàtica lumbar entre altres 11. 

 
També parla dels brous medicinals, encara que el traductor indiqui que són 
com les tisanes, indicant el brou pectoral, el brou laxant i els brous 
gelatinosos. A continuació ens indica com es preparen els sucs vegetals 
depurats i les pocions, julepes, loocs i mixtures. Ens dona la definició de 
cadascun d’ells, amb tota claredat i diferenciació, tot especificant els tipus 
de fórmules. 

 
Menciona la poció tònica, la poció astringent, la mixtura tònica del 
professor A.Dubois, la mixtura tònica i antiespasmòdica del Dr. Dubois, 
poció camforada antisèptica, poció astringent de Chopart i Desault, poció 
antiescorbútica, poció estimulant i sudorífica, poció cordial,12 i la poció amb 
estricnina de Magendie, la poció antiespasmòdica de Spilmann i la del Dr. 
Fournier, entre moltes d’altres. 

 
Cal destacar els loocs contra l’asma, el looc pectoral vulgarment crema de 
Tronchin, el looc verd com a més representatius pels seus excipients i les 
llavors olioses.13 

 

Queden determinades també les aigües destil·lades dels diferents tipus de 
composició. 

 
Xarops: 

 
Menció especial a aquesta forma farmacèutica que s’explica amb tot detall, 
tant pel que fa als xarops simples com els compostos. És mencionen el 
xarop de morfina, de quinina, de cinconina, de lupulina i de gencianina, 
entre altres.14  
 
Tintures: 
 
Les tintures alcohòliques i els alcoholats són els referenciats en aquesta 
obra, indicant la seva preparació així com la seva utilització en la 
composició dels vins medicinals, segons el mètode de Parmentier i també en 
les pocions. 
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S’indiquen com exemples l’aiguardent camforat, la tintura d’acibar, la 
tintura de genciana, la tintura antiescorbútica, la tintura de quina, la tintura 
de canela de Parmentier, la tintura de iode, de nou vòmica, d’estricnina, de 
Magendie, de gencianina i de lupulina. També s'esmenta la tintura 
d’estramoni del Dr. Zollïckoffer utilitzada pel reumatisme crònic. 

 
De les tintures etèrees, amb èter sulfúric, tenim l’èter fosforat, la “tintura 
etérea de castóreos”, la “tintura etérea de dedalera” i l’èter sulfúric iodurat 
de Magendie entre altres.15 

 
Elixirs:  
  
Les tintures alcohòliques compostes són la definició d’elixir donada en 
aquella època. Mencionen l’elixir antiescrofulós, el febrífug de Huxham i 
l’elixir purgant.16 

 
 

VINS MEDICINALS I VINAGRES MEDICINALS 
 

Aquest apartat és molt curiós pel fet que la major part dels vins, eren 
utilitzats en Medicina a base de preparacions oficinals, de les quals el metge 
prescrivia solament la dosis. S’indica la manera de preparar els vins i 
vinagres medicinals, així com el mètode inventat per Parmentier.  

 
Parla de la diferenciació entre els vins blancs i negres, indicant que “los 
vinos tintos tienen por lo general más cuerpo que los blancos, y son más 
tónicos, como por ejemplo los de Valdepeñas, de Toro, de Valdeorras, etc. y 
se usan para preparar el vino cordial, el de quina, el amargo, etc.”17 

 
Entre els vinagres medicinals més emprats trobem el vinagre escilític, el 
posat i “el vinagre aromático de los cuatro ladrones”.18 

 
* Pòlvores, electuaris, conserves, extractes, píndoles, “bolos”, tabletes, 
pastes i pastilles completen aquesta primera part. 
 
* A la segona part figuren els medicaments que s’apliquen a la superfície 
externa del cos. 
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1.  Medicaments externs generals19: Banys, Locions, Embrocacions, 
Liniments, Cataplasmes, Cerats, ungüents i pomades, Emplastes, 
Vegigatoris 

 
2.  Medicaments externs dedicats a un òrgan particular:20 Injeccions, 

Lavatives, clisters. Gargarismes, Col·liris, Supositoris o cales 
 
* En la tercera par d’aquest formulari s’indica la classificació metòdica dels 
medicaments segons les propietats medicinals.21 

 

- Classe 1ª tònics: amargs, astringents, amarg-astringents. 
- Classe 2ª estimulants generals i especials: 

1er ordre: emmenagogs i afrodisíacs: 2on ordre: diaforètics i sudorífics; 
3er ordre: diürètics; 4rt ordre: estornutatoris; 5è ordre: expectorants. 

- Classe 3ª irritants: 
1er grau: rubefaents; 2on grau: vegigatoris; 3er grau: cauteritzants.  

- Classe 4ª alterants. 
- Classe 5ª atònics: 

1er ordre: refrigerants; 2on ordre: emol·lients. 
- Classe 6ª estupefaents. 
- Classe 7ª evacuants: 

1er ordre: purgants; 2on ordre: emètics. 
- Classe 8ª específics: 

1er ordre: antisifilítics; 2on ordre: antipsòrics; 3er ordre: 
antihelmíntics:; 4rt ordre: absorbents. 
 

* La part quarta i última és dedica als medicaments simples col·locats per 
ordre alfabètic, amb les seves diferents preparacions i dosis.22 

 

Hi ha diferents apèndix que contenen alguns mètodes de guariment 
particulars i la classificació de les aigües minerals.23 La part més interessant 
és la de les substàncies actives extretes dels vegetals com l’atropina, 
brucina, cinconina, citisina, daphnina, delfina, emetina, esculina, estricnina, 
gencianina, hyosciamina, lupulina, morfina, narcistina, picrotoxina, quinina, 
solanina, veratrina, piperina i el iode. Menciona els seus descobridors com 
Pelletier, Megendie, Caventou i Derosne, entre altres.24 

 
L’atropina descoberta per Brandes, aïllada de la belladona (Atropa 
belladona), es presenta en forma de làmines brillants poc solubles en 
alcohol, èter i aigua formant amb els àcids sals regulars. La solució de les 
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quals dóna per evaporació, vapors que tenen un efecte narcòtic i dilaten la 
pupila. Indica que encara no s’utilitza. 

 
La brucina descoberta per Pelletier i Caventou, de l’Angustura falsa que 
segons el traductor de l’obra, és la “brucea antidisenterica”, indica els 
efectes segons la dosi. 

 
La cinconina descoberta per Duncam d’Edimburg, publicada pel Dr. Gomez 
i reconeguda per Houton. Labillardiere, va ser estudiada de nou i amb molta 
cura per Pelletier i Caventou. S’indica la diferència entre la cinconina i la 
quinina, segons els assajos del Dr. Chomel. 

 
La citisina descoberta per Chevallier i Lassaigne de les llavors del “Cytissus 
Laburnum L., que encara no s’utilitzava. 

 
La daphnina descoberta per Vauquelin i la delfina descoberta per Lassaigne 
i Feneulle de les llavors del “delphinium”, sense utilització. 
 
L’emetina descoberta per Pelletier i Magendie del “polvo de bejuquillo”. 
Parla del mètode dient: “Consiste en tratar primero la ipecacuana por el 
agua, que se apodera de la emetina y de la goma, se trata después por el 
alcohol que disuelve solamente la emetina, y se purifica por los medios 
arriba propuestos”. Continua dient: “Mr. Boullay, uno de nuestros mas 
hábiles farmacéuticos ha encontrado la emetina en la raíz, flores y hojas de 
la “viola odorata”, y la ha designado con el nombre de “violina” .25 

 

Segueix indicant que l’esculina fou descoberta per Canzoneri de l’Aesculus 
hippocastanum, la genciana per Henry i Caventou, la hyosciamina per 
Brandes, la lupulina per Ives de Nova York i reconeguda a França per 
Chevalier i Payen, la morfina per Derosne i Sertuerner i estudiada després 
per Robiquet, Pelletier i Caventou, entre altres, així com la narcotina, la 
picrotoxina descoberta per Boullay, la quinina per Pelletier i Caventou, la 
solanina per Desfoses del Solanum dulcamara i Chevalier i Payeu del 
Solanum verbascifolium.  

 
Es descriuen  detalladament la veratrina, l’estricnina, el piperino, l’oli de 
“tiglio” introduït a Europa l’any 1630 i finalment el iode que fou descobert 
l’any 1815 per Courtois indicant les seves aplicacions terapèutiques. 
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S’ha de tenir en compte que els nous medicaments del segle XIX eren 
bàsicament la narcotina, morfina, cafeïna, quinina, salicilina, codeïna, 
digitalina, hidrat de cloral, antipirina, àcid acetilsalicílic, la solució de iode i 
iodur potàssic inventada pel metge francès Jean Guillaume Auguste Lugol 
el 1829, pocs anys desprès de l’edició d’aquest formulari traduït del francès 
amb algunes addicions segons consta per “Manuel Anselmo Rodriguez, 
licenciado en Farmacia”, editat a Lugo, la qual cosa fa pensar en el 
reconeixement social i científic que gaudien els antics apotecaris aleshores 
farmacèutics coneixedors de les ciències químiques i biològiques, que 
confeccionaren els preparats a partir dels simples farmacològics vegetals, 
minerals i animals, i dels compostos amb alcaloides, glucòsids i principis 
actius aïllats i descoberts per farmacèutics i metges de l’època. 
 
* A l’apèndix tercer de l’obra, figuren les taules dels principals contraverins 
segons Orfila, el creador de la toxicologia moderna.26 

 

Especifica els períodes de l’enverinament, així com els principals 
contraverins i remet a la consulta de les obres d’Orfila, toxicologia general i 
les lliçons de medicina legal. Esmenten els verins irritants, els verins 
narcòtics o estupefaents, els verins narcòtics-acres i els verins animals. 
Finalitza aquest formulari amb un índex analític de matèries.27  

 
S’ha de fer esment que el formulari portàtil estudiat correspon a la primera 
edició espanyola de la tercera edició francesa editat a Lugo l’any 1826. Hi 
ha dos exemplars al seminari d’Història de la Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona i un exemplar de la Biblioteca de “la Escuela Especial de 
Veterinaria” de Madrid digitalitzat.28 

 
S’ha localitzat un exemplar molt rar a la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona que té per títol “Nuevo formulario práctico 
portàtil” de tamany més reduït (6,1x10,2 cm) que correspon a la segona 
edició de la quarta edició francesa d’aquest formulari portàtil, editat a 
Barcelona l’any 1850 a la llibreria històrica de la plaça de la Constitució 
cantonada amb el carrer de la Llibreteria. 29 
 
En el prefaci i introducció de l’obra indiquen el coneixement de les dosis 
que s’han de prescriure els medicaments així com les quatre parts que 
s’estructura aquest formulari portàtil, destacant la part denominada “Manual 
terapéutico o indicación de los agentes simples o compuestos, 
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fisicoquímicos o farmacológicos que se emplean en el tratamiento de las 
enfermedades y de sus síntomas”30, finalitzant amb un índex d’errades31. 
 
En el prefaci d’aquesta quarta edició s’indica el següent: “Nuestro objeto, al 
componer este opúsculo, ha sido reunir en un tamaño cómodo y portàtil, las 
fórmulas más generalmente usadas en la práctica médica, y ofrecer a los 
jóvenes prácticos, una especie de cuadro en el cual puedan encontrar con 
facilidad la indicación de las diversas preparaciones que se hacen con los 
medicamentos simples, y las dosis en que se deben prescribir. 
 
Además de las importantes adiciones hechas en las ediciones precedentes, 
hemos unido a esta cuarta un gran número de fórmulas y dos capítulos 
enteramente nuevos, uno sobre las soluciones, y el otro sobre el modo de 
aplicar las diferentes especies de cáusticos”32. 
 
M. Chevalier, farmacéutico y químico distinguido, nos ha comunicado notas 
que nos han sido de la mayor utilidad para la redacción de esta obra.  
 
Hemos añadido además, un gran número de fórmulas sacadas de otros 
formularios y particularmente del doctor Magendie, y otras que nos han 
proporcionado algunos de los más célebres practicos de París”.33 
 
En la introducció cal destacar el progrés de l'època quan s' expressa: “Ya se 
han borrado de la terapéutica la mayor parte de las fórmulas 
monstruosamente compuestas, y en las cuales se veian aumentadas las 
sustancias más heterogéneas e insignificantes sin orden ni concierto; de 
manera que muchas veces destruían mutuamente su acción: no obstante, 
algunas se han conservado y sea por rutina o por respeto a su antiguo y 
origen, parecen reclamar una reforma en la materia médica.34  
 
NOTES 
 
(1) Richard, M.A.: Formulario Portátil 1ª ed. espanyola de la tercera edición 
francesa. Imprenta de Pujol. Lugo 1826. Introducción vij 
(2) Loc. cit.1 j 
(3) Loc. cit.1 p.x 
(4) Loc. cit.1 p.xij 
(5) Loc. cit.1 p.xij 
(6) Aquest apartat s’ha traduït al català literalment, donada la importància del tema 
en qüestió, amb la inclusió de dos mesures “el puñado” i “el manojo”, a més de 
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parts iguales, segons art, quantitat suficient, de cada cosa, la gota, cullerada, got i 
les seves equivalències, així com les dosis i proporcions dels medicaments 
relacionats amb les edats de les persones. 
(7) Loc. cit.1 p.1 S’especifica que les especies serveixen per fer 
tisanes,”apocemas”, pocions entre altres. 
(8) Loc. cit.1 Pp.7-18 
(9) Loc. cit.1 Pp.18-24 
(10)Traduït al català. Afegeix diferents mesures i manera de fer les formules. 
(11) Loc. cit.1 Pp.25-29 
(12) Extret del Códex francès, com també la poció antistèrica i la antiespasmòdica 
(13) Loc. cit.1 Pp.34-60 
(14) Loc. cit.1 Pp.63-67 
(15) Loc. cit.1 Pp.67-75 
(16) Loc. cit.1 Pp.75-76 
(17) Loc. cit.1 p.78 
(18) Loc. cit.1 p.81 
(19) Loc. cit.1 Pp.117-148 
(20) Loc. cit.1 Pp.150-180 
(21) Loc. cit.1 Pp.181-198 
(22) Loc. cit.1 Pp.199-238 
(23) Loc. cit.1 Pp.239-253 
(24) Loc. cit.1 Apèndix segon Pp.254-276 
(25) Loc. cit.1 Apèndix segon p.261 
(26) Loc. cit.1 Apèndix tercer Pp.277-283 
(27) Loc. cit.1 Índex general Pp.284-288 
(28) A la pàgina 288 d’aquest formulari hi ha un segell de la Biblioteca de l’Escola 
Especial de Veterinària de Madrid. 
(29) Richard, M.A.: Nuevo formulario práctico portàtil. 2ª ed. Española de la 4ª ed. 
Francesa. Libr. Històrica. Barcelona 1850. 526 Pp. (2). 
(30) Loc. cit.29 Pp. 439 a 506 
(31) Loc. cit.29 Pp. 507 a 526 
(32) Loc. cit.29 Pp.5 
(33) Loc. cit.29 Pp.6 
(34) Loc. cit.29 Pp.9-10 
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UN TEXT ANTIC DE FELIU JANER  SOBRE "EL BON GUST 
EN MEDICINA" . 1833.  

 

SABATÉ i CASELLAS, Ferran 
TORRES i GALLARDO, Begonya 
Unitats d’Història de la Medicina i d’Anatomia Humana. Facultat de 
Medicina. Universitat de Barcelona 

RESUM: Fem un comentari del discurs protocol·lari d’inici del curs acadèmic 
1833-1834 al Col·legi de Medicina i Cirurgia de Barcelona, pel professor Feliu 
Janer. Pensem que senyala aspectes innovadors en la formació mèdica, en un 
període de transició. 

Paraules clau: Bon gust;  humanitats;  formació. 

RESUMEN: Hacemos un comentario del discurso protocolario al inicio del curso 
académico 1833-1834 del Colegio de Medicina y Cirugia de Barcelona, por el 
professor Féelix Janer. Pensamos que señala aspectos innovadores en la formación 
médica, en un periodo de transición. 

Palabras clave: Buen gusto;  humanidades;  formación. 

* 

Aquest assaig, escrit pel doctor Feliu Janer i Beltran, es el Discurs Inaugural 
pronunciat el dia 2 d’octubre de 1833, amb motiu de l’obertura del curs 
acadè4mic al Real Colegio de Medicina y Cirugia de Barcelona. En aquells 
moments, Feliu Janer n’era el catedràtic de Clínica Interna. 

Feliu Janer fou un personatge destacat a la seva època. Nascut a Vilafranca 
del Penedès l’any 1781, va morir el 1865. Estudià medicina a Cervera. El 
1803, era batxiller en Medicina i llicenciat el 1805. L’any següent ja era 
professor ajudant, i el 1807 va obtenir, per oposició, la càtedra de Matèria 
Mèdica de la universitat de Cervera. El 1822, passà a Barcelona, on fou 
catedràtic de l’Escola Especial de la Ciència de guarir. Dissolta a l’any 
següent, retornà a Cervera fins a l’ant 1826, en que es nomenat catedràtic 
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interí de l’Estudi Clínic de Barcelona, i en propietat a l’any següent. El 
1843, fou nomenat director del Col·legi de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona. El 1845 era director de la Facultat de Ciències Mèdiques. I l’any 
1847, fou nomenat catedràtic de Clínica Mèdica a la universitat de Madrid. 

Autor de nombrosíssimes publicacions i articles en castellà i llatí. 
Col·laborà en nombroses revistes mèdiques de la seva època: <El Eco de 
Reus>, co-dirigí <Diario General de Ciencias Médicas>, <Gaceta Médica>, 
<La Semana>, <Boletin Oficial de Instrucción Pública>. 

Se’l considera un dels introductors de l’Homeopatia a Espanya. També 
s’interessà per la història de la medicina. Fou membre de diferents entitats 
cultes. Entre 1836 i 1840 fou vice-president de l’Acadèmia de Medicina de 
Barcelona; director del ram de Pneumàtica i Electricitat de l’Acadèmia de 
Ciències Naturals de Barcelona; i president de la Comissió d’Estadística de 
la Societat Econòmica d’Amics del País. El 1862 fou nomenat soci d’honor 
i de mèrit de la Hahnemaniana Matritense. 

Ostentà diferents càrrecs polítics. El 1820, era vocal de la Junta de Govern 
del Principat de Catalunya, i diputat a Corts per Catalunya. Allà participà en 
les comissions del Pla General d’Instrucció Pública , del Codi Sanitari, i del 
Reglament de Beneficència. El 1840, era novament diputat a Corts per 
Barcelona. El 1848 era conseller reial d’Instrucció Pública. 

Furgant en els arxius del Centre d’Estudis Sant Cebrià, vàrem descobrir 
aquesta petita monografia <Del Buen Gusto en Medicina>, de 54 pàgines, 
tamany ¼,  publicada a Barcelona; que no hem localitzat enlloc més, i que 
pel seu contingut te un cert interès en l’actualitat. 

Aquesta obreta està feta en forma de decàleg, per a la formació dels alumnes 
i professionals de la medicina i cirurgia.   

 I. A la introducció, l’autor després de constatar la dificultat de trobar un 
tema que fos alhora novador i atractiu per al discurs inaugural del curs 
acadèmic, Janer es decanta per un títol certament provocador. 

Comença manifestant que “El buen gusto es útil y necesario en la medicina 
y la cirugía, del mismo modo que lo es en las otras ciències, en las buenas 
letras y en las belles artes”. 
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El “gust” aquí, es una paraula metafòrica, procedent del sentit del gust, és a 
dir, d’aquella facultat que la naturalesa ens ha concedit, per distingir i 
diferenciar el sabor dels aliments. I el defineix com: “La facultad de recibir 
placer de las bellezas de la naturaleza y del arte”. Creu que es composa de 
sentiment i discerniment. El bon gust esta format per la combinació de la 
sensibilitat amb l’enteniment, l’equilibri entre la subjectivitat i l’objectivitat. 
Recolza el seu pensament en l’opinió d’altres pensadors com Ciceró, Bacon, 
etc.  Capmany diu “El gusto es aquel discernimiento natural que se anticipa 
a toda reflexión”; o el bon gust és la veritable filosofia que Aristòtil presenta 
com la guia secreta de totes les arts, o la saviesa segons Horaci. 

II. El bon gust en la ciència 

“Hasta en las ciències naturales, en las que mas dependen de la pura 
observación, en cuya clase se cuentan la medicina y la cirugía, no puede 
dudarse que es sobremanera útil, diremos mas, enteramente necesario (el 
buen gusto)”.  “El fin primero y mas universal de las ciències y las artes es 
enseñar con lo verdadero, aprovechar con lo bueno y deleitar con lo bello, 
tanto en las unas como en las otras”.  “La naturaleza es igualmente el objeto 
de las cièncias y de las artes. Si el artista la estudia para imitarla, el que 
cultiva las ciències se dedica al estudio de la naturaleza para conocer sus 
fenómenos y producciones. La misma suministra a la ciència sus materiales 
y al arte sus modelos”. “El gusto es necesario en las ciéncias para escoger 
los hechos que forman su cuerpo, asi como en las artes para escoger los 
objetos aptos para la imitación”. “No puede haber un gusto para las artes y 
otro para las ciencias, pues que no se trata sinó de las mismas leyes 
aplicadas solamente a otros objetos”. 

Janer, que fou deixeble de Salvà i Campillo, i amic d’Agustí Yañez i 
Girona, es mostra aquí com un precursor del positivisme mèdic, en donar 
valor científic a l’observació de la naturalesa: “La observación de la 
naturaleza es la que nos ha revelado las leyes del gusto, y ella nos las enseña 
conformandose con estas en todo”. 
 
III. El bon gust en la comunicació científica 
 
Un cop ha posat en evidencia la necessitat del bon gust en l’àmbit científic, 
es proposa descriure quins són, al seu parer, els medis per adquirir-lo o 
perfeccionar-lo. 
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“Los libros, aun de ciéncia, que llevan el sello del mal gusto, por grande que 
sea el merito que tengan disfrutan rara vez de una larga celebridad: y la 
introducción de un gusto delicado y correcto en los trabajos científicos, debe 
considerarse como una de las condiciones mas necesarias a los progresos de 
las ciéncias”. 

Referint-se als metges i cirurgians escriu: “Si se poseyeran mas 
(conocimientos de humanidades) no veriamos a cada paso cuan mal algunos 
comunican sus ideas y producciones (científicas), y  cuan poco cuidan del 
estilo y hasta de la ortografia. Aunque en la realidad siempre debe atenderse 
mas al fondo de las cosas que no al modo con que se presentan,  sabemos 
por la experiència que las producciones escritas con mal estilo, con 
locuciones impropias , sin claridad ni exactitud y descuidando la ortografia 
misma, cansan y fastidian muy presto a los que las leen. Aun en el caso de 
ser los pensamientos verdaderos y sublimes, se sostendrian muchisimo mas 
si se expresasen con las palabras propias, el estilo adecuado y la ortografia 
correcta”. 

IV. Elements constitutius del bon gust en la ciència mèdica 

I descriu les normes del bon gust en el treball científic (el mètode): 
“conciliar los hechos y las opiniones; observar siempre; comparar mucho y 
no generalitzar sinó con reserva; soportar la duda allí donde falta la certitud; 
nunca perder de vista las relaciones de las diverses partes de una ciència, ni 
aun las de todos nuestros conocimientos entre si; prestar el resultado de 
nuestros trabajos bajo unas formas aprobadas por el buen gusto”.  D’aquesta 
manera, el metge i el cirurgià que tenen la qualitat del bon gust, saben: 
discernir, escollir, harmonitzar, excloure, comparar, generalitzar i analitzar. 

V. Les humanitats en la formació medico-quirúrgica 

Si doncs el bon gust es tan necessari en medicina i cirurgia, si pot 
proporcionar tals beneficis al metge i al cirurgia, aquests han de fer tots els 
esforços possibles per assolir-lo. Janer recomana d’adquirir coneixements 
de filosofia i d’humanitats. 

“Los estudiós filosóficos presentan desde luego la apariencia de una 
utilidad; pero las buenas letras y los estudiós amenos, que parecen prometer 
poca o ninguna al medico y al cirujano a primera vista, y servirles sólo de 
adorno o embellecimiento, no dejan de serles tambien muy ventajosos”.  I 
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cita a Cels, Huarte i Areteu com el sublim pintor de la natura malalta “con 
sublimes descripciones del marasmo de los tísicos, los tormentos del 
asmático amenazado de sofocación, las innumerables variedades de la 
mania, la monstruosa elefantiasis, etc.” 

Posa alguns exemples de  metges i científics cultivadors de la poesia com 
Fracastoro amb <Sifilis>, Haller amb <Los Alpes>, Geoffroy amb 
<Higiene> o Darwin amb <El jardín botánico>. 

Adreçant-se als estudiants escriu: “Tanto mas me he detenido en manifestar 
la utilidad y ventajas de las humanidades para los que siguen la carrera 
médica, cuando por desgracia es sobrado grande y común la falta que hay de 
ellas entre nosotros. No basta que la materia sea buena, sinó que es preciso 
que sea bella la forma”. 

VI. Disciplines auxiliars en la formació del metge 

La lògica “enseña el modo de discurrir sobre ideas claras, de raciocinar 
sobre diferentes objetos con solidez, de hacer comparaciones, de emplear 
bien la inducción y la analogia, de manejar los diversos métodos que son 
aptos para descubrir la verdad y enseñarla a los demas”. 

¿Y cuanta utilidad para este objeto no acarrearán al facultativo las 
matemáticas?. No solo las matemáticas puras, sinó tambien las aplicadas, 
particularmente la estàtica, la mecànica, la hidràulica, la óptica y la 
areometria son indispensables para el que ha de ser medico”. 

També aconsella l’estudi de la metafísica, per entendre a l’esser humà en 
totes les seves dimensions. 

“Con estas el buen gusto del medico y del cirujano no sentirà placer sinó en 
lo cierto y demostrado”. 

VII, El vessant ètic i social de la medicina 

La modernitat conceptual de Janer es posa en evidència en incloure la 
dimensió social de la medicina, a la primera meitat del segle XIX. 

“La medicina no se ocupa solamente en entender y curar los males de los 
hombres considerados individualment, sinó tambien los de la sociedad 
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entera, que tanto puede contribuir á mejorar todas las Instituciones 
sociales”. 

Parla també de la moral, per l’existència de diverses malalties que directa o 
indirectament exigeixen remeis morals. 

Menciona el cultiu del dibuix o la música per part del metge. 

Asenyala la necessitat d’aprendre algunes llengües, tant antigues com 
modernes.  El grec i  el llatí, com a base del vocabulari tècnic.  El francès, 
l’italià, alemany o angles, per conèixer els progressos científics  moderns. 

VIII. Els sistemes mèdics 

Un cop sentades les bases o fonaments “el médico y el cirujano están 
debidamente iniciados para entrar en el templo de Epidauro y aprender las 
profundas doctrinas enseñadas por los sabios y expertos ministros de la 
benéfica deidad que en él se adora”. Per Janer, la formació clínica tindria 
unes regles: l’anàlisi de les doctrines mèdiques i l’experiència. 

Respecte a les primeres, Janer es un eclèctic. “Los sistemas esclusivos del 
animismo de Stahl, del vitalismo de Helmoncio, del mecanismo de 
Hoffmann, el mecánico-fisico de Boerhaave, el chemiátrico de Silvio, el 
químico de Baumes ; los sistemas de los solidistas, los de los humoristas, el 
de los metodistas, el de la fibra motriz de Baglivio, el nervioso o del 
espasmo de Cullen y el de la gastro-enteritis de Broussais”, son explicacions 
parcials. Per ell, “el hombre debe considerarse como una máquina viviente y 
animada, compuesta de cuerpo y alma, sujeta a unas leyes especiales y 
diferentes de las comunes de la física, la mecánica y la química, y en la que 
se experimentan los efectos del recíproco influjo del alma en el cuerpo, y 
del cuerpo en el alma”.  “El cuerpo humano esta compuesto de tejidos y 
órganos muy diferentes, y provistos de una acción vital muy diversificada, 
siendo por lo tanto capaz de padezer múltiples afectos patológicos”. 

El segon medi de perfeccionament del gust, és l’estudi dels models clàssics 
que ja tenen establerta la seva reputació, com Hipòcrates, Areteu, Galè, 
Cels. 

El tercer medi es la crítica “juiciosa, fundada en la razón y la experiència”. 
Per aquesta finalitat, poden ser molt útils les publicacions periòdiques , les 
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biografies i les bibliografies mèdiques, i els historiadors de la medicina. 
Recomana la lectura del llibre de Boerhaave <Método del estudio médico>. 

IX. El valor dels mestres 

Un altre medi de formació seria, disposar d’un tutor o “sabio mentor, con 
quien se consulten las dudas y dificultades. ¡Dichoso el joven principiante 
que logra encontrarlo!”. 

Finalment, recomana els viatges d’estudi, tant per Espanya com a 
l’estranger... visitant les diferents escoles mèdiques i quirúrgiques, els 
hospitals i establiments de beneficència, conversar atentament amb els 
professionals més hàbils i experts, esbrinar les diferents pràctiques 
curatives, i reflexionar sobre el vist i sentit. 

X. La doctrina psico-somàtica 

Janer parla de la intima relació existent entre el cos i la psique, i la mútua 
influencia: “¡Es tanta y tan íntima la conexión de la parte física del hombre 
con su parte moral!”. 

 Per això, recomana als alumnes “proponeros entre vuestras nobles y útiles 
tareas, procurar ahincadamente la moderación de vuestros afectos, la fuga 
de los vicios y el ejercicio de la virtud en general, no menos que la pràctica 
de las virtudes médicas en particular”. 

I clou el discurs afirmant que “el buen gusto supone un cabal equilibrio en 
todas nuestras facultades”. 

COMENTARI 

Feliu Janer és un element important de la medicina catalana de la primera 
meitat del segle XIX. Una figura de transició entre la formació purament 
llibresca i l’experimentació de la segona meitat del XIX. 

Aquest discurs, ens revela un autor format en la medicina clàssica, però 
coneixedor dels moviments científics i ideològics francesos de principis del 
materialisme romàntic. Cal ressaltar l’èmfasi  en l’observació de la natura, i 
en conèixer els fets o lleis que la governen. Exposa el paper de les 
humanitats en la formació mèdica; sense oblidar, per exemple, les 
matemàtiques aplicades, com l'estadística, la hidràulica, etc.  Manifesta la 
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necessitat del coneixement dels idiomes moderns.  Ressalta la importància 
de cuidar la comunicació científica, tant en la forma com en els continguts.  
Introdueix la concepció psicosomàtica en la gènesi de la salut i la malaltia. 

 Assenyala  la transcendència  ètica i social de la medicina.  Tots aquests 
aspectes mencionats en aquest discurs, albiren l’aparició del positivisme i de 
l’higienisme social de la segona meitat del segle XIX, sense encetar-los 
encara. 
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EL HOSPITAL MILITAR DE SAN PERE DE CASAU, (VALLE 

DE ARAN) EN LA PRIMERA GUERRA CARLISTA. 1835 
 
 
Joan Carles RIERA i SOCASAU 
 
 
RESUM:  Es dóna notícia de l'existència i funcionament d'un establiment per a 
malalts i ferits, considerat com a hospital, durant la primera guerra carlina, situat a la 
Vall d'Aran, a la vila de sant Pere de Casau. Dades sobre la seva organització i 
funcionament, de desembre de 1839 a l'abril de 1840. Detalls sobre l' alimentació, 
medicaments i despeses. També sobre la identitat dels ferits. 
 
Paraules clau: Primera guerra carlina. Hospital militar de Sant Pe de Casau. Vall 
d'Aran.  
 
RESUMEN: Se da noticia de la existencia y funcionamiento de un establecimiento 
para enfermos y heridos, considerado como hospital durante la primera guerra 
carlista, en el Valle de Arán, en la localidad de sant Pere de Casau.  Datos sobre su 
organización y funcionamiento de diciembre de 1839 a abril de 1840. Detalle sobre la 
alimentación, medicamentos y la economía. También sobre la identidad de los 
heridos.  
 
Palabras clave: Primera guerra carlista. Hospital militar de San Pe de Casau. Valle de 
Aran.   
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Al tratar de los inicios de la sanidad hospitalaria en el Valle de Arán parece 
que tengamos que referimos al Hospital de San Nicolás dels Portells, situado 
en la parte del Valle mas cercana a la Noguera Ribagorzana, en el eje de 
comunicaciones Lleida - Ribagorça - Puerto de Vielha - Aran, eje que servía 
de nexo de unión entre el Valle y la Corona de Aragón ya que la constante 
hostilidad de los Condes de Pallars y las luchas entre los valles de Aneu y 
Arán hacían inutilizable el camino que desde los romanos había comunicado 
la Convenarum con la Tarraconense, es decir, el paso que desde Tolosa de 
Languedoc se dirigía hacia Esterri de Aneu pasando por Salardú y el Puerto 
de la Bonaigua o Peires Blanques como era denominado. Construido 
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posiblemente bajo el reinado de Alfonso II,  el documento mas antiguo que a 
él hace referencia es un privilegio del Rey Pedro el Católico, fechado en San 
Andrés de Barrabés en junio de 1198 por el que concede el cargo de 
hospitalario a Bemardo. Jaume I en 1259 lo puso bajo su protección, 
recibiendo también protección de los reyes que le sucedieron.  
 
La misión de este hospital estaba bien definida, servía de alojamiento y 
refugio para aquellas personas y animales que iban a pasar el puerto de Vielha 
para entrar en Aran o bien como descanso para aquellos que acababan de 
pasarlo sabiendo que allí encontrarían comida y aposento tanto para ellos 
como para los animales. A su cargo se encontraba un hospitalero que era 
quien cuidaba de mantenerlo en orden y con las provisiones necesarias.  
 
Sin embargo, a pesar de la gran labor de asistencia desarrollada por este 
hospital no podía, dada su situación geográfica de aislamiento respecto a los 
núc1eos de población habitada, desempeñar funciones como institución 
sanitaria. Era precisamente su situación la circunstancia de hacerlo tan 
necesario para los transeúntes de una comarca a otra.  
 
El primer hospital del que se tenga documentación como centro donde se 
recogían los enfermos en el Valle de Aran fue el Hospital Militar de San Pe de 
Casau, y con él iniciaremos nuestra singladura histórica.  
 
 
MARCO HISTÓRICO - GEOGRÁFICO DE SU CONSTRUCCIÓN  
 
Con el fallecimiento de Femando VII, en septiembre de 1833, su hermano, el 
Pretendiente Carlos de Borbón vio la oportunidad de acceder al trono de 
España, mientras que su viuda, la regente María Cristina defendía el derecho 
sucesorio para su hija, Isabel.  
 
Los carlistas encontraron en las montañas del norte de Catalunya un buen 
refugio; sus cabecillas Ros d'Eroles (cuyo verdadero nombre era Bartomeu 
Porredon, nacido en 1796 en el mas d'Eroles en Oliana), el Llarg de Copons 
(Manuel Ibañez), Climent Sobrevíes (el Muchacho) y Josep Puig (el Boquica) 
se lanzaron a la lucha a finales de 1833. Fue el inicio de la Primera Guerra 
Carlista, que iba a terminar con el abrazo en Vergara entre Espartero, Capitán 
General cristino y Maroto, jefe carlista.  
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En 1835, ante la falta de un mando que aglutinara a los carlistas y tras el 
fracaso del nombramiento del general navarro Juan A. Guergué, el 
Pretendiente dio el mando al General Brujó; éste deseaba tener un paso 
expedito hacia Francia decidiendo a tal fin anexionar para el bando carlista al 
ValIe de Aran. Con este objetivo entró por sorpresa en el ValIe y en agosto de 
1835 se apoderó de Vielha, derrotando a las tropas que luchaban a favor de 
Isabel II. 
.  
El comandante cristino, por aquel entonces el general Espoz y Mina, nombró 
gobernador de Aran a D. Pascual Madoz, con la consigna de recuperar para sí 
el ValIe. Madoz entró por Francia con una pequeña columna el 26 de 
noviembre de ese mismo año, yendo al encuentro de los carlistas siguiendo a 
contracorriente el curso del Garona. Se encontraron en Aubert y tras un reñido 
choque en el puente de esta localidad aranesa Madoz los derrotó, 
persiguiéndoles en su huida hasta hacerles pasar el Puerto de la Bonaigua. La 
dominación carlista en Aran sólo había durado cuatro meses, desde agosto 
hasta noviembre de 1835. La noche del 27 de noviembre Madoz hacía la 
entrada victorioso en Vielha, restableció el régimen constitucional, poniendo 
fin a los Privilegios araneses y levantó una fortificación bien municionada y 
armada, esta fortificación fue lIamada el Fuerte de la Libertad. Pascual Madoz 
se mantuvo en el ValIe hasta noviembre de 1836, partiendo hacia Madrid al 
ser nombrado diputado a Cortes por Lleida.  
 
El Fuerte de la Libertad se levantaba en el margen izquierdo del río Nere, 
hacia el Oeste de Vielha, dominando desde su localización tantoel puerto de 
Vielha como la parte alta de Aran, la que se dirigía hacia el puerto de la 
Bonaigua y su construcción data de 1836. 
 
El fortín dispuso en un principio de un lugar destinado a los enfermos, así lo 
conocemos a través de una relación de los medicamentos, firmada por José 
Forga, farmacéutico, en diciembre de 1838, que él mismo prestó, al hospital 
del Fuerte de la Libertad de Vielha para la curación de los heridos y enfermos 
por no haberlos en dicho Fuerte de los que pudo extraer de la boti ca de la 
casa paterna; (José Forga era hijo de otro farmacéutico de Vielha). La entrega 
de los medicamentos la firma en octubre de 1839, al año siguiente, D. Agustín 
Puyol, Cirujano de Vielha y su distrito, y que tenía en esa fecha a su cargo el 
hospital militar; lo rubrica, "por halIarme en esa época Comandante Militar 
del ValIe El Gobernador Militar del ValIe D. Salgado y dan el visto bueno 
para pagarlo Antonio Blanch y Antonio Aunós.  

49 
 



 
 
- "Ung Alth."   29 reales 
- "Ung. Basabé"   20 r.  
- "Ung. Arcoi."   17 r. 
- "Ung. Alb."   10 r.  
- "BaIs. Catolic."  24 r.  
- "Mann. Calabr." 20 r.   
- "Tamarind. Ind."  10 r.  
- "Fol. Son"     8 r. 
-"Laud. Lig. Liden."  18 r.  
- "Acthor. Sulfur."  12 r.  
- "Sol. Catartic."       2 r. 
- "Amoniac Liquid."    4 r.  
 
En los primeros días de diciembre de 1839 el Fuerte de la Libertad sufre un 
incendio que le provoca graves desperfectos; la fecha se puede deducir de las 
facturas que se guardan de ese año en el Arxiu Istòric d'Aran. Hasta el día 3 se 
van recibiendo facturas de pequeñas obras y aprovisionamientos del fuerte, a 
partir de ese día dejan de constar facturas y en enero del año siguiente, en 
1840, en una carta fechada el día 2 y firmada por los Comisionados por el 
Valle D. Bartolomé Barrau, D. Antonio Aunós, D. Juan Vidal, D. Rafael Sabi 
y D. Isidro Salís solicitan a D. Eduardo Martín para que facilite con la mayor 
brevedad posible al Depositario D. Francisco Demiguel Capdet lo que le pida 
y considere necesario, tanto en dinero como en créditos para la reedificación 
del Fuerte por haberse incendiado. La respuesta no se hace esperar y a los dos 
días, el día 4 de enero, el Depositario del Valle recibe en Sant Beat la cantidad 
de 500 francos para reconstruir el maltrecho Fuerte, iniciándose durante este 
año toda una serie de obras importantes para volver a levantar el fortín. 
 
Posiblemente el incendio se produjo de manera fortuita al no haber constancia 
de la existencia de hostilidades bélicas en esas fechas, belicismo que, en caso 
de haberse producido se hubiera visto reflejado en la literatura al respecto, ya 
que produjo la quema del fortín, hecho que no hubiera pasado desapercibido 
fácilmente en Lleida, no reflejando nada al respecto las actas de la Diputación 
Provincial. 
  
Como consecuencia del incendio se vio afectada la parte del fuerte que 
alojaba a los enfermos, la enfermería, viéndose en la obligación el mando 
militar de buscarles una ubicación segura mientras se recomponía la situación 
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y es entonces cuando se decide la habilitación del hospital militar en la 
población aranesa mas cercana al Fuerte. Esta localidad era Casau que se 
encontraba en línea recta con él, sin necesidad de vencer ningún obstáculo 
orográfico para su acceso. Casau en tiempos de D. Pascual Madoz tenía 24 
casas con 115 "almas", cárcel, ayuntamiento e Iglesia bajo la advocación de 
San Andrés; producía trigo, patatas, centeno y pastos, criándose toda clase de 
ganado y con bastante caza mayor y menor según nos refiere él mismo en su 
Diccionario Geográfico. Y es en este pueblo donde se organiza el primer 
hospital del Valle de Arán, el Hospital Militar de San Pe de Casau.  
 
La lógica de su construcción en este pueblo es inapelable, era fácilmente 
accesible para el transporte de los heridos, inútiles en caso de batalla y 
salvaguardándolos así de cualquier agresión bélica, pudiéndose reincorporar 
los mas útiles al Fuerte en caso de necesitar su presencia en él. Se construyó 
en el barrio de Casau mas próximo al Fuerte, el barrio de San Pe, donde 
existía una Iglesia y un cementerio adyacente. De hecho el primitivo pueblo 
de Casau se encontraba levantado en esta ubicación, hasta que fue destruido y 
reedificado en su actual enclave; en la actualidad se sigue manteniendo esa 
denominación para un conjunto de bordas propiedad de la familia de casa San 
Pe de Casau.  
 
 
EL HOSPITAL MILITAR DE SAN PE DE CASAU.  
 
Tal como se ha mencionado es la primera institución sanitaria conocida del 
Valle de Aran. En los años previos a la construcción del Fuerte de la Libertad 
y consecuentemente a la del Hospital Militar de San Pe, los militares que 
permanecían en Vielha se alojaban en las casas de los vecinos de esta 
localidad y allí es donde se les prestaba asistencia en caso de necesitarla.  
 
Así consta que en septiembre de 1833 el médico D. Antonio Vidal, 
conductado por Vielha, pasa una factura por la curación de una intermitente 
cotidiana que afectó un Cabo de la partida de tropa que permaneció en esa 
población aranesa en ese invierno, concretamente el 30 de marzo en que fue 
requerida su asistencia, que se continuó en la misma persona hasta el 30 de 
abril, logrando su completo restablecimiento según declaración del propio 
médico.  
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Aproximadamente por la misma época hay una nota de las visitas hechas por 
el Dr. Andrés Ademà a tres soldados, detallando que por veinticuatro visitas 
hechas al soldado Gil atacado de una inflamación de pecho son 84 reales de 
vellón; por tres visitas a otro soldado alojado en casa Rodés son 12 reales y 
por tres visitas a otro soldado alojado en casa Francisco Riva y visitarlo 
"partida de la noche" son 40 reales. La nocturnidad implicaba un incremento 
importante del precio de la visita; así pues las visitas se realizaban en los 
domicilios donde se encontraban alojados los soldados. 
  
Del mismo modo Antonio Puyol y Pablo Monlau, ambos cirujanos, pasan un 
recibo, el 1 de septiembre de 1833, de las visitas hechas a los soldados que 
existían en invierno de ese año en Vielha, por diez sangrías 10 pesetas; por 
dos "vexicatorios" y por la continuación de sus curaciones 12 pesetas y por 
cuarenta visitas 48 pesetas; si se compara con el precio de las visitas hechas 
por el médico eran mas caras las de los cirujanos 
.  
También hay una nota de los medicamentos suministrados por José Forga, 
farmacéutico, despachados en su Botica para dos individuos de la clase de 
soldados de la partida de la tropa que residió en Vielha en invierno de 1833, 
prescritas por los Sres. Médicos de Vielha. Se refiere a las visitas arriba 
citadas y los medicamentos son "sulphato de kinina" en varias ocasiones, 
"ungüento basabé", acido sulfúrico y óxido de manganesio para la fumigación 
de un francés por disposición de la autoridad, "tártaro emético", y "cantárida"; 
en total son 55 reales de vellón. Con la ubicación del hospital militar en el 
pueblo de Casau se inicia la historia de las instituciones sanitarias aranesas.  
 
 
UBICACIÓN DEL HOSPITAL:  
 
La ubicación exacta del Hospital Militar de San Pe se conoce gracias a una 
nota que se guarda en el Arxiu lstòric d'Aran, datada en Vielha el 28 de Abril 
de 1840, en la que Manuela Porta, del pueblo de Casau, autodenominada 
"Enfermera de los individuos militares que entraron en su casa" pasa un 
recibo al Depositario, tesorero, de las cuentas del Valle, D. Francisco 
Demiguel Capdet por el alquiler como hospital militar de su casa en esa 
localidad. Se le prometió un pago de media peseta diaria y la ración de pan 
por sus cuidados y seis pesetas mensuales por el alquiler de la casa. De  estos 
honorarios ya había recibido tres duros de Juan Vidal de Setren, Comisionado, 
y otros tres de Fco. Demiguel, éstos últimos cobrados en marzo de 1840.  
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A su escrito Pablo Sabi, en nombre de la Junta del Valle, le notifica que 
recibirá, rebajados los seis duros que ya ha cobrado, trece duros y dos pesetas 
que le serán pagados por el depositario del Valle; según sigue la nota Manuela 
Porta cobra esa cantidad ya que firma, mejor dicho, lo hace en su nombre 
Antonio Carbonell por no saber ella firmar, el recibí del dinero en abril de 
1840. Así pues ya se sabe la ubicación del hospital, no era de nueva 
construcción sino que se utilizó una casa del pueblo, la de Manuela Porta, a tal 
finalidad. 
  
EI 28 de abril D. Juan Vidal escribe a su amigo y pariente D. Pablo Demiguel 
para que reclame a los Sres de la Junta tal como le prometió él mismo junto a 
Pablo Demiguel y Blanch, en casa Serrallé, a la enfermera de Casau, Manuela 
Porta, el pago de las patatas que suministrara a los enfermos del hospital, por 
consiguiente le parece justo pagársela y le pide que haga lo posible sobre el 
particular porque además de habérselo prometido "mas puede el Valle que no 
una infeliz muger". Hay una nota al margen en la que se dice que "según dice 
la enfermera" ha suministrado 7 galines de patatas que valen tres pesetas y 
media; el Depositario del Valle acepta el pago y el 10 de mayo del año 
siguiente, 1841, lo cobra en Vilach, firmando el recibí Francisco Porta por no 
saber escribir Manuela Porta.  
 
 
PERIODO DE OPERATIVIDAD DEL HOSPITAL  
 
En la misma referencia citada al hablar de la ubicación, la enfermera Manuela 
Porta hace mención del tiempo que su casa sirvió como hospital; los enfermos 
militares entraron en su casa el día 7 de diciembre de 1839. Esta circunstancia 
es visible al cotejar las fechas de los primeros suministros que se realizan para 
el hospital militar, y permanecieron en ella hasta el 25 de abril de 1840, así 
pues la primera institución sanitaria aranesa tuvo una pervivencia de sólo 
cinco meses.  
 
 
ASISTENCIA SANITARIA  
 
El cuidado de los enfermos militares ingresados en el hospital de San Pe 
corría a cargo de Antonio Puyol y Calbetó, él era quién supervisaba tanto los 
alimentos como todo aquello que se suministraba a los enfermos.  
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Antonio Puyol había nacido en Vielha en 1793, matriculado en 1814 en el 
Real Colegio de Cirugía de Barcelona se examinó en 1815 y 1816, obteniendo 
la calificación de Sobresaliente, licenciandose en agosto de 1817. Al año 
siguiente fue conductado en Vielha como cirujano, compartiendo conducta 
con Francisco Monlau que era hasta la fecha el cirujano titular de esta 
población. En 1819 Francisco Monlau expresa la intención de que su hijo Pau, 
que se ha graduado como "mestre cirurjia", participe en la conducta y los 
Sres. de Vielha, que formaban el Consistorio, en consideración a los buenos 
servicios prestados por Fco. Monlau expresan su deseo de que ambos, padre e 
hijo, se avengan con Antonio Puyol, cirujano también conductado en Vielha, 
y en el caso de no llegar a un acuerdo se conducte a Fco Monlau y a Antonio 
Puyol.  
 
En 1833 aparecen Antonio Puyol y Pau Monlau en Vielha; en los años 
siguientes se hace mención a la presencia de Pau Monlau a quién el 
Ayuntamiento le concede año tras año una gratificación de 20 duros hasta el 
año de 1838, el 29 de septiembre (San Miquel) en que Antonio Puyol es 
conductado en Vielha en 1838 por un año como cirujano, (el médico 
conductado era Antón Vidal), junto a Pau Monlau, pagándole 28 duros a cada 
uno y el " galí de blat" y 10 duros por extraordinario. Parece como si Antonio 
Puyol hubiera no querido enfrentarse con Fco Monlau y se hubiera retirado de 
la escena hasta esperar la jubilación de Francisco Monlau.  
 
Ambos cirujanos, Pau Monlau y Antonio Puyol son conductados en los años 
sucesivos en Vielha, sin incrementarse el pago de la conducta, especificando 
claramente que ambos deben de cubrirse mutuamente en caso de ausencia o 
enfermedad, no dejando desasistida a la población.  
 
Antonio Puyol, casado con Antonia Vidal, de cuyo matrimonio no tuvo hijos, 
redactó su testamento en 1869, nombrando heredero de todos sus bienes a su 
hermano, el Dr. Agustín Puyol, médico con el que había compartido la 
conducta de Vielha, el uno como cirujano y el otro como médico-cirujano en 
años anteriores.  
 
Se citan ambos conductados en 1847 Y en 1860 fecha ésta en que la asistencia 
sanitaria lIevaba dos años descubierta, sin saberse los motivos. Por esta razón 
el Ayuntamiento decidió contratar a los dos hermanos Pujol; Agustín Puyol, 
médico cirujano, fue contratado por sólo la asistencia médica por 3000 reales 
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y un galín de trigo o centeno por vecino, a su voluntad y en defecto de galín se 
le pagarían siete reales de vellón; los pagos se efectuarían 1500 reales en San 
Juan y los otros 1500 el primero de Noviembre, mientras que el galín se 
pagaría en San Miquel.  
 
Como cirujanos eran contratados el mismo Agustín y su hermano Antonio, 
con una paga para repartir entre ellos de 1000 reales y el galin o en su defecto 
7 reales, haciendo constar el Ayuntamiento que tienen la obligación de asistir 
a los partos que fueren lIamados como igualmente a las operaciones mayores 
mediante una pequeña retribución que deberá graduarse según las 
posibilidades del paciente. 
  
Antonio Puyol no sólo supervisaba y controlaba todo lo que hacía referencia 
al hospital, también recibía el dinero para el pago de los medicamentos que 
precisaban los enfermos, dinero que le era entregado por parte del Depositario 
de las Cuentas del Valle. Así pues en 1839 se le pagan 96 reales por este 
concepto, en 1840, recibió por las medicinas suministradas desde el día 1 de 
febrero hasta el mes de marzo 116 reales y desde el 23 de marzo hasta el 26 
de abril, fecha en que se pone fin a la existencia del hospital, 56 reales.  
Siempre el dinero lo entregaba el depositario D. Fco Demiguel Capdet y el 
pago se hacía en el pueblo de Vilach que era donde residía éste.  
 
En ocasiones el dinero debía de reclamarlo con urgencia. A este último 
respecto se puede leer una carta datada el 24 de enero de 1840, carta de Fco. 
Demiguel Capdet dirigida a Sebastian Calbetó para que entregue dinero a D. 
Antonio Puyol, encargado del hospital, para la compra de algunas medicinas, 
y como según parece ser Fco. Demiguel se encuentra con las arcas menguadas 
le pide a Sebastian Calbetó que podría adelantarle a cuenta del último pago de 
contribución 20 duros de cuya cantidad se le firmará oportuno recibo, porque 
según manifiesta Antonio Puyol "urge este asunto".  
 
EI cirujano recibió el dinero y así lo atestiguó en la última Junta del Valle 
última celebrada en el año 1840. Durante este año de 1840, recibió por las 
medicinas suministradas desde el día 1 de febrero hasta el mes de marzo 116 
reales y desde el 23 de marzo hasta el 26 de abril, fecha en que se pone fin a la 
existencia del hospital, 56 reales; siempre el dinero lo entregaba el 
Depositario D. Fco Demiguel Capdet y el pago se hacía en el pueblo de 
Vilach.   
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Los honorarios que recibió este cirujano por hacerse cargo del hospital, 
pagados el 28 de abril de 1840, a la finalización de los servicios hospitalarios 
en San Pe fueron de 500 reales de vellón, cobrados según la nota "por los 
trabajos que tiene hechos hasta el día de la fecha"; la orden para pagarle la 
firma Jayme España y el visto bueno para su pago lo da por orden de la Junta 
D. Pablo Sabi y recibe los 20 duros, el mismo Puyol, en Vilach, al mes 
siguiente.  
 
Las medicinas para la asistencia de los enfennos durante el periodo de 
actividad de este hospital las suministraba Antonio Forga y Arjó, boticario 
nacido en Vielha hacia 1774, hijo de boticario; que aparece como mancebo 
boticario en Barcelona en 1796. En 1811 es conductado por Vielha y se le va 
renovando la conducta, en 1830 lo es junto a Manuel Blanch, citándose de 
nuevo en 1838 y 1840 al ser reconductado, por 90 duros y el galín de trigo, 
obligándose a despachar debidamente tanto para personas como para 
"bestias".  
 
La asistencia continuada de los enfermos la lIevaba a cabo, tal como se ha 
mencionado, la "enfermera" Manuela Porta, propietaria de la casa utilizada 
como hospital; por sus cuidados cobraba media peseta diaria.  
 
 
SUMINISTROS PARA LOS ENFERMOS 
  
De los manuscritos encontrados en el Arxiu Istòric d'Aran se pueden extraer 
los datos referidos a la alimentación de los enfermos militares ingresados en el 
hospital de San Pe. Se han podido obtener, ordenadas cronológicamente, las 
facturas que iban apareciendo de los suministros;  los datos referentes a la 
practica totalidad de días que se mantuvo activo el hospital. Todo era 
supervisado, tal como se ha dicho, por el cirujano encargado, D. Antonio 
Puyol, que era quien firmaba los recibos de las entregas de los géneros.  
 
 
ALIMENTACIÓN 
  
Los alimentos que les eran administrados consistían en el pan y las patatas 
que les proporcionaba la enfermera Manuela Porta, arroz, aceite, came, sal, 
vino y excepcionalmente chocolate.  
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El arroz, el aceite, la sal, el vino y el chocolate era suministrado por Joaquín 
Demiguel Labat, aunque en ausencia de éste eran su mujer Bellanna Demiguel 
o bien Anna España Demiguel quienes hacían la entrega, no descartándose 
que ambas mujeres fuesen en realidad la misma persona. El aceite tanto servía 
para el alumbrado como para la práctica de ungüentos a los enfermos. EI 
suministro se hacía extensivo también para cubrir las necesidades del Fuerte 
de la Libertad, tal como se refleja en alguna nota de entrega; las medidas que 
se empleaban eran:  
 
La libra, que era equivalente a 0,400 kg.  
EI galín, medida de grano, que equivalía a 10.5 litros.  
EI pecutín, medida para servir la sal, que equivalía a una cuarta parte del 
galín, es decir 2.6 kg.  
EI chau, medida de vino, que equivalía a 0.75 litros.  
La carnissera, medida de carne, que equivalía a una libra, es decir a 0.400 
kg. de carne.  
EI cuarterón de carne equivalía a 6.5 libras.  
La onza, medida de peso según la cual tres onzas equivalían a 100 gramos.  
 
La relación que se conserva de lo suministrado a este respecto es la siguiente: 
 
1839:  
Días 7-8-9-10-11-12-13-14 de diciembre, 4 libras de arroz y 2 libras de aceite  
14 de diciembre, una libra y media de aceite para hacer ungüentos a los 
soldados existentes en esta enfermería. Y además un pecutín de sal para los 
mismos dichos enfermos  
Días 16-17-18-19 de diciembre, 3 libras de arroz.  
Días 20-21-22-23 de diciembre, 3 libras de arroz.   
Día 20 de diciembre, una libra de aceite para la manutención de los enfermos 
y para hacer luz.  
Días 24,25,26 y 27 de diciembre 4 libras arroz y una libra de aceite para hacer 
ungüentos.  
Días 28-29 y 30 de diciembre, 4 libras de arroz.  
34 ptas., 3 reales, 10 dineros por el arroz, aceite y sal suministrados a los 
enfermos en San Pe hasta el primero de febrero paga dos a Antonio Demiguel 
Labat.  
 
1840:  
Días 1-2-3-4 de enero, Bellanna Demiguel sirve 4 libras de arroz.  
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Días 5-6-7-8 de enero, Bellanna Demiguel sirve 4 libras de arroz y una libra 
de aceite para hacer ungüentos. Y un pecutín de sal y una libra de aceite para 
la luz de la noche.  
Días 9-10-11-12 de enero, 4 libras de arroz.   
Días 13-14-15-16 de enero, 2 libras de arroz y 2 de aceite, una para ungüentos 
y otra para luz  
Días 17-18-19-20-21-22-23-24 de enero, Anna España y Demiguel sirve 4 
libras de arroz y 2 libras de aceite, la una para la luz y la otra para hacer 
ungüentos.  
Días 26-27-28 enero, 2 libras de arroz, un pecutín de sal, 2 libras de aceite, 
una para la luz y otra para ungüento.  
Días 29-30-31 de enero y 1 de febrero, 2 libras de arroz.  

17 de febrero de 1840, 164 pesetas, 3 reales y 20 maravedíes por 106 libras de 
aceite para las guardias en los meses de diciembre y enero último. 40 libras de 
arroz, 13 de aceite y 3 pecotins de sal para la enfermería de San Pe, en los 
mismos meses y de 3 galins de sal y nueve libras de aceite también 
suministrados en el mes de enero por orden de los Sres. Diputados.  

9 de Marzo, 53 pesetas y media por 32 libras de aceite para las luces del 
Fuerte y 38 libras de arroz; 8 y media de aceite y un pecotin de sal 
suministrado para la Enfermería de San Pe en el mes de febrero último. 

8 de Abril, 72 pesetas 3 reales por 37 libras de aceite para las luces del Fuerte. 
66 libras y media de arroz, nueve y media de aceite y medio galín de sal todo 
suministrado para la enfermería de San Pe en el mes de marzo último.  

7 de Mayo, 52 pesetas por 43 libras y 2 onzas de aceite para el Fuerte y 14 
libras de arroz, 2 y media de aceite, 1 libra de chocolate, un pecutín de sal y 3 
chaus de vino para la enfermería de San Pe en el mes de abril último.  

** La carne era servida en carniseras, unidad de medida que equivalía a una 
libra de carne, según la nota del suministro de los días 16 al 19 de diciembre 
en la que se especifica que 4 carniseras equivalen a 4 libras. El suministrador 
era José Solé Anneta en 1839, mientras que al año siguiente, 1840, el 
suministrador tanto de la carne como ocasionalmente del vino era José 
Nogués. Las cantidades que se suministró a los enfermos durante su estancia 
en el hospital fueron las siguientes: 
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1839: 
Días 7-8-9-10 de diciembre 3 carniseras de carne.  
Días 11-12-13-14 de diciembre 3 carniseras.  
Días 16-17-18-19 de diciembre 4 carniseras.  
Días 20-21-22-23 de diciembre de 1839, 4 carniseras de carne.  
Días 24 y 25 de diciembre 5 carniseras de carne ..  
Días 26 y 27 de diciembre de 1839 2 carniseras y media.  
Días 28-29-30-31 de diciembre 5 carniseras de carne. 
  
36 ptas., 2 reales para 36 carniseras carne y media para los enfermos.  
 
1840:  
Días 1-2-3-4 de enero, 5 carniseras.  
Días 5-6-7-8 de enero, 5 carniseras.  
Días 9-10-11-12 de enero, 5 carniseras.  
Días 13-14-15-16 de enero, 4 carniseras y media.  
Días 17-18-19-20 de enero, 4 carniseras y media.  
Días 21-22-23-24 de enero,  4 carniseras y media.  
Días 25-26-27-28 de enero, 3 carniseras.  
Días 29-30-31 de enero y 1 de febrero, 5 carniseras.  
 
29 de enero de 1840, recibido por la carne suministrada a los individuos del 
hospital establecido en este Valle un total de 36 pesetas.  
 
Días 2-3-4-5 de Febrero 6 carniseras.  
Días 6-7-8-9 de Febrero 6 carniseras.  
Días 10-11-12-13 de Febrero, 6 carniseras y media. San Pe.  
Días 14-15-16-17 de Febrero, 8 carniseras.  
Días 18-19-20-21 de Febrero 8 carniseras y media ..  
Días 22-23-24-25 de Febrero, 9 carniseras de carne.  
Días 26-27-28 de Febrero 10 carniseras. Enfermería Militar San Pe.  
 
Por carne suministrada a los enfermos de San Pe, 44 carniseras de carne, a 
razón de 1 peseta y 2 cuartos la carnisera, 47 pesetas 3 reales y 2 mvd. , 
correspondientes al mes de febrero de 1840, firma la notificación por Antonio 
Safont.  
 
Días 1-2-3-4- de marzo de 1840, 10 carniseras de carne para la enfermería 
militar de San Pe, en el pueblo de Casau.  
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4 de marzo,  4 carniseras y nueve chaus de vino por los días de Carnaval.  
Días 5-6-7 -8 de marzo 10 carniseras de carne para San Pe.  
13-14-15-16 de marzo, 11 carniseras.  
17 -18-19-20 de marzo, 9 carniseras suministradas a la Enfermería Militar. 
21-22-23-24 de marzo, Enfermería de San Pe.  
25-26-27-28 de marzo, 11 carniseras.  
28-29-30-31 de marzo, 11 carniseras, San Pe.  
 
31 de marzo. José Nogué pasa una factura de 102 pesetas, 3 reales y 15 
dineros por 90 camiseras de carne a peseta y ocho dineros cada una y nueve 
ochales de vino a nueve cuartos uno suministrado a los enfermos del Hospital 
Militar de San Pe. 
  
1-15 de abril de 1840, 12 camiseras y un cuarterón de carne. 15 al 24 de abril, 
9 camiseras y un cuarterón de carne.  
 
27 de mayo, recibo firmado por José Nogués de 23 pesetas, 3 reales de vellón 
y quince menudos por 21 camiseras suministradas para la enfermería de San 
Pe en el mes de abril según recibos del cirujano. Lo firma en Vilach a 27 de 
mayo.  
 

 
PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL MILITAR 

  
Se conserva una relación nominal de los enfermos que estuvieron ingresados 
en el Hospital Militar de San Pe durante el periodo que éste se mantuvo en 
activo, desde diciembre de 1839 hasta abril de 1840. La relación se llevó a 
cabo para poder calcular el gasto que estos enfermos ocasionaban por su 
estancia, que era pagada a razón de 1 real y 21 maravedíes por día, con una 
suma total de 996 reales y 16 maravedíes, cuyo importe se abonó a la Justicia 
de Vielha; la relación fue hecha por Joaquín Fuentes, responsable militar del 
Fuerte de la Libertad, el día 30 de abril de 1840 y es la siguiente: 
  
DICIEMBRE: 108 reales 13 maravedíes.  
- Juan Hermández    22 días 
- Juan López 1º     22 
- Antonio Castañeda (tambor)  19  
- José Martínez      8 
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ENERO: 135 reales 30 maravedíes.  
- Juan Hernández    31 días 
- Juan López 1º    31  
- Antonio Castañeda (tambor)  10  
- José Martínez     12 
 
FEBRERO: 245 reales 30 maravedíes.  
- Juan Hernández    29 días 
- Juan López 1º    29  
- Joaquín Gilabert   28  
- José Martínez    28  
- Antonio López    20  
- Miguel Frasquet    10 
- Antonio Quegles     4  
- Francisco Torá      4 
 
MARZO: 428 reales 23 maravedíes. 
- Juan Hernández    31 días 
- Juan López 1º     31  
- Joaquín Gilabert    26 
- José Martínez     31 
- Antonio López     31 
- Miguel Frasquet    31 
- Antonio Quegles    31 
- Francisco Torá     31 
- Felipe Vicente     22 
 
ABRIL: 77 reales 22 maravedíes.  
- Juan Hernández      2 días    
- Juan López 1º        2 
- José Martínez     24 
- Antonio López        2 
- Miguel Frasquet      2 
- Antonio Quegles      2 
- Francisco Torá        2  
- Matías Sanchez    12 
 
Del análisis de los enfermos que estuvieron ingresados podemos ver que 
algunos permanecieron en ese hospital durante prácticamente todo el tiempo 
que se mantuvo su presencia en Casau, tal es el caso de Juan Hernández, José 
Martínez y el soldado de graduación, consta como 1º, Juan López; las otras 
estancias se reparten entre el tambor Antonio Castañeda, Joaquín Gilabert, de 
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quién se hablará mas adelante, Antonio López, Miguel Frasquet, Antonio 
Quegles, Francisco Torá, Felipe Vicente y Matías Sanchez; en total fueron 
once los pacientes que estuvieron ingresados en casa de Manuela Porta de 
Casau, siendo el mes de marzo de 1840 el mes con mayor número de 
ingresados.  
 
A propósito de la enfermedad sufrida por el Soldado Joaquín Gilabert, hay 
una nota firmada el 23 de abril de 1840 por Antonio Puyol según la cual se le 
debe abonar a este soldado por lo que se le ha suprimido del cuarterón y 
medio de carne y las tres onzas de arroz diarios por razón de su gravísima 
enfermedad, se ha necesitado hacerle el caldo de gallina desde el día 27 de 
marzo hasta el 19 de abril. Lo firma en Vielha a 23 de abril.  
 
Hay una nota al margen que dice de carne suprimida nueve carniseras, de 
arroz seis libras y de fideos tres libras y otra que dice páguense 56 reales y 8 
maravedíes por la carne arroz y fideos y esta última la firma en Vielha a 28 de 
Abril Jayme España. Este dinero se paga ya que queda inscrito en la 
referencia de los gastos del Valle referidos al año 1840. Sin embargo 
desconocemos a quién se paga este dinero, ya que en el Libro de Defunciones 
del pueblo de Casau se recoge el fallecimiento, el día 19 de abril de 1840 de 
Joaquín Gilaver, natural del reino de Granada, fallecido de muerte natural a la 
una y media del día 19, de 23 años, militar, recibió los Santos Sacramentos y 
es enterrado en San Andrés de Casau.  
 
Conociendo los días de estancia de los enfermos y el suministro alimentario 
proporcionado se puede establecer una idea de la dieta seguida por los 
pacientes; repartiendo el total de libras de arroz y de carne que se sirvieron al 
hospital entre el número de días de estancia que se producen, deduciendo de 
éstas las ocasionadas por el soldado Joaquín Gilabert ya que no parece que 
siguiera la alimentación del resto, se aprecia que en arroz la cantidad 
suministrada a cada enfermo diariamente era aproximadamente entre los 100 
gramos del mes de diciembre de 1839 a los 120 gramos del mes de febrero del 
año 1840, con una media de 112 gramos al mes.  
 
Mientras que en carne oscilaba entre los 110 gramos de marzo de 1840 y los 
177 gramos de diciembre de 1839, con una media por enfermo de 147 gramos 
aproximadamente, carne que debía ser administrada en ocasiones en forma de 
caldo, acompañado de arroz, fideos y patatas. No tenemos constancia de que 
se suministraran fideos en la dieta si nos guiamos por los suministros llevados 

62 
 



al hospital, sin embargo en la nota referente al soldado Gilabert sí aparecen 
éstos. A esta comida debería añadirse el pan y el vino, un vaso por persona y 
día según la relación de alimentos del mes de marzo de 1840. La dieta parece 
contener suficiente número de calorías cuantitativas para cubrir las 
necesidades diarias de los enfermos ingresados, desconociendo al carecer de 
datos al respecto, si también se les administraba fruta. 
  
Estos datos referentes a las cantidades administradas se ven corroborados al 
leer la mención que se hace del soldado Gilabert, ya que por causa de su 
enfermedad, se le han dejado de administrar en los 23 días que transcurren 
desde el 27 de marzo al 19 de abril, nueve carniseras de carne y seis libras de 
arroz, a tres onzas de arroz al día, es decir, 100 gramos de arroz diarios y 156 
gramos de carne diaria.  
 
 

MEDICINAS  SUMINISTRADAS A LOS INGRESADOS: 
 
No se tienen datos de los medicamentos administrados a los enfermos del 
hospital de San Pe durante 1839 ni tampoco del mes de enero de 1840.  
Sabemos por notificación del responsable del centro, el cirujano Antonio 
Puyol, a raíz del dinero abonado por las mismas de lo que se les administró y 
su coste así como la fecha de entrada de cada uno de los enfermos en el 
hospital, del 1 al 18 de febrero entraron 5 enfermos, el día 18 otro, el día 23 
entraron dos mas y el 7 de marzo otro, en total nueve enfermos. No se 
contabiliza al tambor Antonio Castañeda, dado ya de alta en febrero, ni 
tampoco a Matías Sanchez que ingresó en abril; por estos medicamentos 
Antonio Puyol recibe la cantidad de 116 reales de vellón, pertenecientes al 
cuidado de los mencionados pacientes. La relación de medicinas 
administradas desde el 1 de febrero hasta el 23 de marzo es como sigue:  
 
- 1º para un ungüento,  4 reales  
- El 10 de febrero compró un puchero, un plato para hacer ungüento y el ungüento, 

que corresponden a 8 reales .  
- El 12 para Joaquín Gilabert, una untura, 2 reales .  
- El 13 para Hernández 20 granos "Sulphate Kinina", 10 reales.  
- El 14 para una intermitente cefalica 24 granos "sulphate Kinina", 12 reales.  
- El 18 para Gilabert, un purgante, 3 reales.  
- El 25 para Gilabert, 14 papeles de "cremor y nitre y una untura resolutiva".  
- El 22 el emplante confortativo "per roturam" de los huesos del carpo, 2 reales  
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- Nueve chaus de vino para fomentaciones al dicho, que tenía rotos los huesos  del 
carpo 10 reales.  

- El 29 ungüento para cinco sarnosos, 8 reales.  
- El 5 de marzo, para Gilabert, 14 sanguijuelas,  14 reales.  
- El 7 de marzo, ungüento para 5 sarnosos, 8 reales.  
- El 8 de marzo, un purgante, 3 reales.  
- El 9 de marzo, para Gilabert, el " emp. de ranas conerc" 2 reales.  
- El 9 id. para Gilabert, 12 granos "sulphate Kinina", 6 reales.  
- El 11 de marzo, para Gilabert, 8 granos "sulphate Kinina", 4 reales.  
- EI 15 de marzo, para Gilabert, un julepe y untura 6 reales.  
- EI 20 de marzo para Gilabert un julepe, 4 reales.  
- EI 23 de marzo una untura "vexicatoria", 3 reales.  
 
* La relación de lo administrado desde el 23 de marzo hasta el cierre del 
hospital el 26 de abril, y por lo cual  recibió 56 reales de vellón el cirujano, 
cobrados al mes siguiente en Vilach de manos de D. Francisco Demiguel 
Capdet es como sigue:  
 
- 23 de marzo tres libras de julepe, 6 reales  
- 28 de marzo tres libras julepe  6 reales  
- 3 I de marzo dos libras julepe  4 reales  
- 2 de abril, 20 granos "sulphato kinina", 10 reales  
- 2 de abril media peseta para un chau de vino de cartuja, 2 reales  
- 6 de abril ocho granos "sulphate kinina", 4 reales  
- 9 de abril 12 granos "sulphate kinina", 6 reales  
- 11 de abril tres libras julepe y dos "vexicatorios", 8 reales  
- 15 de abril dos libras julepe, 4 reales  
- 17 de abril un purgante, 3 reales  
- 20 de abril un purgante, 3 reales  
 
Los medicamentos mas comúnmente empleados fueron los ungüentos, para 
cuya elaboración se suministraba al hospital aceite destinado a este uso; en 
ocasiones se detallaba la indicación para la que se fabricaba "para la sarna", 
mientras que en otras ocasiones no quedaba especificado. Para su elaboración 
el cirujano se aprovisionó de un puchero y un plato detallando el importe de 
esa compra. Otra medicación ampliamente utilizada fue el sulfato de quinina, 
administrado en granos, los purgantes, untura que en ocasiones se mencionaba 
como resolutiva y en otras "vexicatoria", papeles de "cremor y nitre", julepe, 
"vexicatorios", "emplante confortativo", fomentaciones de vino, vino de 
cartuja y el "emp. de ranas coner."  
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Es de notar que del gasto de la medicación ocasionado durante los meses de 
febrero y marzo, 116 reales de vellón, los cuidados del soldado Joaquín 
Gilabert ascendieron a 41 reales mas el coste no especificado de los 14 
papeles de "cremor y nitre", es decir, él sólo ocasionó la mitad de los gastos 
de los medicamentos de esos dos meses; grave debió de ser la enfermedad 
padecida por este paciente.  
 
 

CUENTAS DEL MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE SAN PE 
 
Gracias a disponer de la práctica totalidad de las cuentas de gastos y de los 
ingresos generados por el Hospital Militar de San Pe que se habilitó en Casau 
se puede apreciar que en suministros de alimentación se gastó el Valle de 
Arán en los meses que permaneció abierto 841 reales de vellón en carne y 
unos 560 reales en lo que suministró Joaquín Demiguel Labat (arroz, aceite, 
etc ... ), a estos gastos hay que añadir 14 reales de los 7 galines de patatas, 172 
reales del coste de los medicamentos, 388 reales pagados a Manuela Porta por 
el alquiler de la casa y cuidados suministrados, y 500 reales pagados al 
cirujano D. Antonio Puyol por sus servicios, lo que supone un importe total de 
gastos ocasionados por el hospital de 2.475 reales de vellón, o sea, 618 
pesetas y 3 reales.   
 
Los ingresos percibidos fueron de 996 reales y 3 maravedíes, 249 pesetas, que 
se pagaron por las estancias de los enfermos; deduciendo una cantidad de la 
otra se aprecia que el hospital le ocasionó un déficit a las arcas del Valle de 
1479 reales, 369 pesetas y 3 reales, déficit que se fue pagando poco apoco, 
precisando en ocasiones de alguna rec1amación para hacer efectivo el pago a 
los afectados. 
  

 
CIERRE DEL HOSPITAL MILITAR DE SAN PE DE CASAU. 

 
El corto periplo del Hospital Militar de San Pe de Casau culminó, tal como se 
ha visto, en el mes de abril de 1840, fueron unos escasos meses, cinco, que 
sirvieron para instaurar la presencia de las instituciones sanitarias en el Valle 
de Aran, carente de ellas hasta la aparición de este primer hospital. 
 
Las obras de reconstrucción del Fuerte de la Libertad, quemado en diciembre 
de 1839, se prologaron hasta el verano de 1840, momento éste en que se 
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decide dejar de usar la casa alquilada en Casau que desempeñaba las 
funciones de hospital y buscar una nueva ubicación, ésta vez en Vielha; 
mientras se decidía esta nueva ubicación fue preciso disponer de un mínimo 
botiquín en el mismo fuerte, para lo cual se recurrió a la compra tanto de 
material como de medicamentos para cubrir las necesidades de los soldados.  
La compra se realizó al francés Paul Boyleau el día 15 de junio, 
contabilizándose en los gastos para su adquisición los ocasionados por el 
porte de medicamentos así como la caballería que los traía y el encargado de 
ella. Los efectos comprados para esta cubrir esta necesidad, con el gasto 
ocasionado, fueron los siguientes, con un coste total de 224 reales y 24 
maravedíes, según factura presentada por Joaquín Puentes a los Comisionados 
del Valle de Aran (valores en reales):  
 
 - Colirio de Lanfranc,      3 rls.    2 maravedíes  
 - Esparadrapo "glutinante"    8 "    
 - Amoniaco liquido    10 "  12 " 
 - Acido Nítrico       7 " 10 "  
 - Cremor tártaro soluble    14 " 12 "  
 - "Aceyte de resino" 1 libra y 4 onzas 19 " 28 "  
 - Extracto de Saturno, 1 libra y media 19 "  
 - "Hoter??" Sulfúrico siete onzas   10" 12 "  
 - Cantárida 2 onzas      6 "  
 - Esencia de limón 2 onzas   20 "  
 - Ácido Tartárico 2 onzas      8 "  
 - "Laudani" líquido 2 onzas y media 10 "  
 - Opio puro 2 onzas    19 rls.   
 - Tartaro Emetico una onza     7"  
 - Tres flacones de cristal con sus tapones 17 "  
 - Por dos botellas y 4 flacones ordinarios   7 "  
 - Trementina de abeto 4 libras   16  
 - Harina de "Lino"       6 
 - Gasto de Caballería      5 "  
 - Porte de medicamentos       5 "  
 - Gasto del Jinete     12 "  
 - Un bote para la Trementina     2 "  
 
La nueva ubicación del hospital militar en Vielha se lIevó acabo en agosto de 
1840. A tal efecto se alquiló la casa de María Morello de Marioña, pagándole 
por este concepto siete pesetas y media al mes, una peseta y media mas que se 
había pagado a la anterior arrendataria Manuela Porta, alquiler que se 
mantuvo por lo menos hasta 1843, descontándose de dicho pago las 35 
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pesetas por las mejoras y reparaciones que se habían hecho en ella por cuenta 
del Valle y pasando a pagársele un alquiler a partir de 1843 de 5 pesetas al 
mes, haciendo constar de que si el número de enfermos es mayor de tal 
manera que se ocupase toda la casa se haría un nuevo trato económico. 
  
Quedaron al cuidado de los enfermos el mismo cirujano, Antonio Puyol, 
contratándose un enfermero, Domingo Sillabona, que se mantuvieron en su 
cargo hasta la reconversión a Hospital Civil. Hasta aquí el desarrollo 
cronológico de la historia del Hospital Militar de San Pe de Casau. La 
importancia de este primer centro sanitario aranés, cuya existencia se ve 
reflejada por primera vez en este trabajo, no radica en su volumen asistencial 
ni por haberse tratado en él una patología epidémica; su importancia se refleja 
al marcar un hito en la historia hospitalaria del Valle, haber sido el primero 
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PROVENÇALS. UN INFORME DE L’ACADÈMIA DE 

MEDICINA DE BARCELONA (1839). 
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RESUM:  S’analitzen i es transcriuen quatre documents manuscrits en relació, a les 
febres tercianes que afectaven a la població de Sant Martí de Provençals. Un, de 
l’Arxiu Municipal de Sant Martí Provençals de l’any 1837, on queda constància de  
la inquietud que hi havia pels estralls que les febres estaven causant; tres, del fons 
arxivístic de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (anys 1838-1839), dos 
d’ells de la Diputació de Barcelona, demanant informes a l’Acadèmia i per últim el 
dictamen de l’Acadèmia, de gener de 1839. Es considera que és un dels primers 
expedients amb documentació sanitària referits al terme de Sant Martí.  S’ha afegit 
un article posterior de “La Voz de las Afueras”, sense data ni autor, però força 
interessant on s’explica esquemàticament el procés  de creixement de la població i 
els problemes mediambientals del moment. 
 
PARAULES CLAU:  Febres tercianes, Sant Martí de Provençals, Acadèmia de 
Medicina de Barcelona, Segle XIX, Medicina Catalana, Pla de Barcelona. 
 
RESUMEN: Se analizan y transcriben cuatro documentos manuscritos en relación, a 
las fiebres tercianas que afectaron a la población de Sant Martí de Provençals. Uno, 
del Archivo Municipal de Sant Martí de Provençals de 1837, donde queda patente 
la inquietud que había a causa de los estragos que las fiebres tercianas estaban 
provocando; tres, del fondo archivístico de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya (años 1838-1839), dos de ellos de la Diputación de Barcelona, pidiendo 
informes a la Academia y por último el dictamen de la Academia, de enero de 1839. 
Se considera que es uno de los primeros expedientes con documentación sanitaria 
referidos al municipio de San Martín. Se ha añadido un artículo posterior de “La 
Voz de las Afueras”, sin fecha ni autor, bastante interesante, donde se explica de 
forma esquemática el proceso de crecimiento de la población y los problemas 
medioambientales del momento.  
 

 PALABRAS CLAVE: Fiebres tercianas, San Martín de Provensals, Academia de 
Medicina de Barcelona, Siglo XIX, Medicina Catalana, Llano de Barcelona. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El fons de documents manuscrits, de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya és la font de documents no impresos més important de la 
medicina catalana, a la primera meitat del segle XIX, quan aquesta era la 
Institució amb més funcions sanitàries del país (càtedres clíniques, regulació 
de les professions de metges, cirurgians i llevadores, cens dels 
professionals, servei de vacunació gratuïta de la verola, informes sanitaris, 
dictàmens  a petició de l'administració)(1).  
 
Actualment estan publicats els catàlegs de només una petita part, els que fan 
referència a les Memòries Manuscrites(2) i a les Topografies Mèdiques(3). 
Aquest treball presenta la transcripció i anàlisi de quatre documents 
manuscrits existents a l’arxiu de l’Acadèmia, en relació a les febres 
tercianes de Sant Martí de Provençals. És un dels primers estudis específics 
referents a la sanitat d'aquesta població a la primera meitat del segle XIX.  
 
2. LES MALALTIES 
 
A Catalunya, l’aparició de febres intermitents en poblacions ubicades prop 
d’aigües estancades o amb poca circulació d’aigua (aiguamolls, pantans, 
llacunes, maresmes), és coneguda des de l’antiguitat. Aquestes febres es 
relacionaven amb la qualitat de les aigües palustres (paludisme) o la qualitat 
de l’aire (malària).  
 
A l’Edat Mitjana els brots i les crisis palúdiques són contínues afectant a 
bona part de la població, incloent els membres de la família reial catalana 
per la qual cosa  trobem, relativament, fons ben documentades. Eren febres 
intermitents amb brots de tres o quatre dies de durada, les més conegudes 
eren  les anomenades tercianes i quartanes. Aquí en el país les típiques eren 
les tercianes.  
 
Les principals zones palúdiques a Catalunya estaven ubicades principalment 
en les ribes mediterrànies, on era endèmica, també trobem referències en tot 
el territori català, tant a la costa com a la resta del territori (4, 5, 6,7,8). 
 

70 
 



3. LA CAUSA. EL VECTOR.  
 
A començaments del segle XIX es coneixia bastant sobre les circumstàncies 
que provocaven l’aparició de la malaltia, però no sobre les causes concretes. 
Se sabia que els llocs propers a aigües estancades eren perillosos, i per això 
es va parlar de paludisme (palus, llacuna). També se suposava que era per 
les emanacions fètides de les aigües, pel mal aire (malària). De tota manera 
en aquest temps, dècada de 1830, la denominació més freqüent és la de 
“febres intermitents” i “tercianes”. Els termes paludisme i malària se solen 
trobar més tard. L’agent causal directe, un protozou, el Plasmodi, que va ser 
descrit per Alphonse Laveran, el 1880. També es va conèixer el paper de 
transmissor del mosquit Anopheles. Hi ha diversos tipus de plasmodis, el 
més freqüent a Catalunya el Plasmodium vivax (9) . 
 
 
4. SANT MARTÍ DE PROVENÇALS 
 
Sant Martí, que fou inicialment terra estrictament agrícola i hortícola, (en el 
segle XI, els pagesos comencen a construir masos -cases de conreu sota 
domini senyorial- i plantar vinyes al terme de Provençals), passarà al llarg 
dels segles XIV al XVII a ser ocupada o visitada esporàdicament per 
pescadors, caçadors i ramaders, al marge, també de tots els exèrcits que van 
anant passant o acampant sempre que Barcelona era assetjada (guerra gran, 
guerra del francès, primera guerra carlina (1833-1840) (10).  
 
L’any 1714, Sant Martí de Provençals i altres pobles del Pla de Barcelona, 
passaren de ser parròquies dependents d’una església de dins les muralles de 
Barcelona (en el cas de Sant Martí, la de Santa Maria del Mar) a municipi 
independent  .  
 
Cap a la segona meitat del segle XVIII comença la revolució industrial a 
Barcelona i Sant Martí, que era des d’abans de 1714  propietat comunal del 
municipi barceloní, era  força desitjat pels fabricants cotoners de dins la 
ciutat(11). 
 
La seva geografia: terrenys plans i extensos, airejat, solejat, amb aigua 
abundant i amb poca població era molt atractiu per algunes fàbriques de 
teixits (principalment les anomenades indianes)(12), que van aprofitar, també, 
el baix cost dels terrenys per instal·lar els primers prats d’indianes, extensos 
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terrenys on es blanquejava els teixits de cotó abans de ser estampats. El 
territori de Sant Martí de Provençals, proper al mar, era conegut com “Prat 
de les Febres”, (topònim que una vegada més trobem repetit al delta del 
Llobregat) pels nombrosos casos de paludisme (13). 
 
Aquests tractaments necessitaven gran quantitat d’aigua bullint i suficient 
superfície per a airejar els teixits. Tot el procés era força complicat ja que la 
roba es teixia a Barcelona, el blanquejat als prats, després tornava a 
Barcelona per l’estampació i retornava als prats on s’havia d’assecar.  
 
Aquest transit de mercaderies obligava a molts treballadors a fer-se 
habitatges precaris prop del lloc de treball, amb els conseqüents problemes 
higiènics, ja que malvivien en mig dels horts, rodejats d’animals, sèquies, 
sense clavegueram ni recollida de deixalles, en terrenys fangosos, les aigües 
feien bassals i eren zones de creixement de mosquits .  
 
Un altre focus de paludisme, en el Pla de Barcelona i Badalona, fou el 
conreu del cànem (14,15). Aquí era conreat en terrenys regats amb aigües del 
Rec Comtal i el Besos. La necessitat d’amarar o enriuar el cànem en basses 
per a poder desfer els lligaments, que uneixen les fibres, fou el factor per el 
desenvolupament del paludisme en aquestes zones, al igual que en delta del 
Llobregat ho serà, a més a més, el conreu de l’arròs(16) 
 
No és d’estranyar que quasi una dècada abans de la total industrialització de 
la zona, (el primer cens industrial a Sant Martí data de 1846)(17),  ja es 
troben documents referents a la inquietud que hi havia per les recurrents 
malalties associades a aquesta manca d’higiene pública.  
 
 
5. TOPOGRAFIA DELS CURSOS D’AIGUA DE SANT MARTÍ 
 
El terme de Sant Martí era molt gran, comptava aleshores amb 1.338 
d’hectàrees (superfície que va arribar a doblar en enretirar-se el mar al llarg 
dels anys) (18), s’estenia des de la part nord-est de Barcelona, més enllà de la 
Ciutadella, fins pràcticament el riu Besòs. El centre de la població estava 
cap a l’interior i fins el mar hi baixaven torrents i rieres des de les 
muntanyes de Collserola.  
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Les aigües del riu Besòs s’utilitzaven per al regadiu dels conreus de 
Barcelona, és per això que, al segle X es construí la sèquia del Rec Comtal. 
Aquesta sèquia escolava l’aigua d’abastament des de Montcada i Sant 
Andreu fins a Ciutat Vella. Fou construïda seguint, sembla, un traçat proper 
al d’una antiga conducció romana. La posició enlairada del rec va permetre 
la instal·lació de molins d’aigua i les fibles per al regadiu de la plana 
deltaica dels Prats d’Indianes i el subministrament d’aigua a la ciutat(19).  
 
La riera d’Horta recollia els torrents de Valldaura, de Duran i dels Agudells, 
passava per Sant Andreu, entrava a Sant Martí per la Sagrera i corria 
paral·lelament al riu Besòs fins al mar. Les torrenteres que alimentaven la 
Vall d’Horta davallaven dels vessants de la serra de Collserola i de la 
Muntanya Pelada. 
 
També estava el Torrent de la Guineu (20,21), de curs sobre elevat, que moria 
estancat en un indret situat entre Pere IV i el camí Vell de València, i 
transversalment entre els carrers de Fluvià i Bac de Roda, tal com queda 
indicat en el Pla de Barcelona de Martorell (1930-1940). 
 
La Llacuna va ser més  persistent en  el territori ja que s’alimentava amb 
aigües del Torrent del Bogatell. La sèquia antiga del Bogatell Vell 
desguassava a mar, darrere el Cementiri Vell, justament a l‘anomenat 
passatge de la Llacuna (22). 
 
Des del  començament del segle XIX, la línia de costa i la platja han estat 
afectades per una successió d’obres que n’han alterat el caràcter primitiu: 
les obres del Cementiri Vell (1822), seguides després per l’esplanació de la 
línia del ferrocarril de Mataró (1848)(23,24). 
  
 
6. EL  DOCUMENT DE L’ARXIU DE SANT MARTÍ  
 
Document 1. 
 
Extret del llibre d’actes Municipal de Sant Martí de Provençals(25), 
corresponent al Ple de 5 de desembre de 1837(26). 
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Durant l’any 1837 s’agreuja considerablement el problema de salut pública 
a Sant Martí de Provençals, per la qual cosa l’Ajuntament després d’un Ple 
fa una petició d’ajut on s’ expressa la gravetat dels fets “grandes estragos”, 
la por “síntomas alarmantes”, els efectes sobre la població “consternación 
dolorosa”. S’esmenta la malaltia com“calenturas intermitentes reinantes en 
esta población”, i també es qualifica com a “fiebres llamadas tercianas”.  
 
Habitualment es tractava d’una afecció endèmica no excessivament 
alarmant, però que en els últims temps va ser més greu, amb “grandes 
estragos”, “algunos fallecimientos de sus resultas”.  Es coneixia que la 
causa podien ser “las exhalaciones de aguas estancadas, en las numerosas 
acequias y estancas”. Abans, cada any es feia  la neteja de les brutícies que 
les embussaven, però en feia quatre que no s’havia fet  “lo que ha 
acumulado cantidad enorme de pestilente lodo” i, a més, havia plogut poc, 
el que dificultava l’arribada del curs dels torrents al mar.  
 
Des de l’Ajuntament es fa una petició, “la necesidad que hay de 
nombrar personas inteligentes para inspeccionarlo junto con los 
facultativos que asisten a los enfermos”. (v. Document 1.) 
 
 
7. ELS DOCUMENTS DE L’ARXIU DE LA RAMC 
 
Document 2. 
 
Aquest document és la tramesa d’un ofici del President de la Diputació de 
Barcelona demanant l’ajuda de l’Acadèmia. La data és de 4 de desembre de 
1838, un any després de la petició inicial de l’ajuntament de Sant Martí (v. 
document núm. 1). Es denota una força inquietud “esta calamidad de 
que son víctimas sus infelices moradores está ocupando á las 
autoridades encargadas de su suerte” i demanden un dictamen de 
l’Acadèmia, “cooperando en tal logro la filantropía i los vastos 
conocimientos de esa Academia”. (v. Document 2.) 
 
Document 3. 
 
Aquest document (segon de la Diputació), de data 14 de desembre de 1838, 
és un ofici amb la tramesa d’una documentació adjunta, (“le remito adjunto 
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el expediente promovido...”) en la que es fa esment d’un altre  expedient 
pertanyent al del Torrent de la Guineu.  Hi ha el document de tramesa, però 
no hi consta l’expedient, que possiblement va ser retornat a la Diputació. 
Però es pot deduir, per les referències posteriors, que deu ser l’informe que 
va fer l’arquitecte Sr. Fèlix Ribas, el 2 de març de 1838(27,28). (v. document 
núm. 3).   
 
 
8. COMENTARI SOBRE EL DICTAMEN DE L’ACADÈMIA 
 
Document 4. 
 
En aquest cas, la resposta va ser rapida , en un mes la Comissió 
d’Higiene de l’Acadèmia remet a la Diputació un dictamen, “ha 
acordado presentar a V.S. el siguiente proyecto de contestación...”, 
(consta en el llibre d’actes de la Reial Acadèmia de Medicina 1839-
1845)(29) 

 
El  dictamen és relativament curt, de quatre pàgines manuscrites,  però molt 
clar: recull les dades, explica les causes, fa seu l’informe de l’arquitecte i 
afegeix, a més, unes propostes. Tot i que té una redacció continuada en 
podem destriar cinc parts successives.  
 
A la primera es fa càrrec del expedient per a  fer un estudi “para mejorar la 
salud pública del termino de San Martín de Provensals”. I es tracta dels 
fets, parlant de “epidemia de tercianas” i es recull l’estat valetudinari de 
molts malalts.  
 
A la segona es tracta de les causes: “la causa más probable son las 
emanaciones de las aguas encharcadas y corrompidas...”. Això és deu a 
dos fets: l’obstrucció de les lleres naturals de circulació de les sèquies i 
torrents, i la força del mar que quan hi ha temporal envia sorra cap endins 
formant dics. Com a conseqüència queden aigües estancades.   
 
El tercer punt està condensat en un sol paràgraf  acceptant l’informe de 
l’arquitecte Fèlix Ribas “estima mucho la Academia el dictamen...”,.  Però 
afegeix què l’Acadèmia “propondrá algunas medidas nuevas 
indispensables...”. 
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El quart punt és la primera part d’aquestes mesures: donar curs lliure a les 
aigües del Bogatell, la Guineu i la Llacuna, procurant que arribin fins el mar 
amb velocitat suficient i fer la neteja general de totes les lleres.  
El cinquè és la proposta d’altres mesures concretes, en les que es fa al·lusió 
a fets iniciats amb la industrialització que ja venia del segle XVIII: el rec 
dels prats d’indianes i la brega del cànem(30). Així es diu: 
 
“Debe prohibirse el enriar cáñamos en las antedichas aguas, por los 
materiales que las cargan, que a más de obstruir el curso favorecen la 
emanación de gases mefíticos”. - “Deben inutilizarse las regatas de los 
prados de indianas que no desaguan libremente”. - “Debe aumentarse la 
capacidad de los álveos”. -“Deben elevarse los puentes y palancas”. -
“Debe evitarse en lo posible los rodeos en la dirección de las acequias, 
porque cuanto más recto sea su camino más rápida será la corriente”. - 
“Deben continuamente despejarse las arenas que acumulan las olas en el 
desembocadero”.  
 
 
9. CONCLUSIÓ 
 
Estem davant d’un conjunt de documents i un dictamen important. S’apunta, 
al final de l’informe que el fet és en part conseqüència del procés de la 
instal·lació d’elements de l’incipient treball industrial, i s’esmenten dues 
activitats en concret: els prats d’indianes (lloc conegut també com a “prat de 
les febres”) i la feina de bregar el cànem. És doncs un element important en 
l’estudi de la història de la patologia pel treball a Catalunya.  
 
Per ara, és el primer conjunt de documents, referència i intenció sanitària, 
relatiu a les febres de Sant Martí, i un element molt inicial en el temps en 
l’estudi del conjunt dels aspectes sanitaris de l’antic terme de Sant Martí.  
 
A més demostra el paper que tenia l’Acadèmia durant el segle XIX, com a 
institució consultiva de l’administració i dels organismes de govern. El 
nombre de consultes per part de l’Ajuntament, la Diputació, el Govern 
Civil, i també particulars, és molt alt en aquest període.  
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10. UN ARTICLE POSTERIOR  
 
Document 5. 
 
Finalment,  hem afegit un article que  aparegué a “La Voz de las Afueras” 
(Revista setmanal), el 7 de març de 1886(31) (sense títol ni autor coneguts). 
 
Aquesta revista va ser acusada pels seus col·legues de ser redactada i 
inspirada pels mateixos funcionaris municipals (fent-se mereixedora dels 
malnoms “la voz de las nóminas” o “la voz de la alcaldía”).  
Curiosament es tracta de la capçalera de més llarga vida de totes les 
aparegudes a Sant Martí.  
 
En aquest article es relata esquemàticament l’evolució de la població i de 
l’entorn de Sant Martí, des de l’època agrícola i hortícola dels primers 
colons fins a l’època de la industrialització, amb totes les conseqüències 
d’aquest augment demogràfic i industrial. Acaba amb una extensa crítica 
per la poca previsió i els interessos dels empresaris i l’apatia de les 
institucions.  
 
 

11. ANNEX. TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS 
 
Document núm. 1.  
 
Extret del llibre d’Actes Municipal de Sant Martí de Provençals i 
corresponent al Ple de 5 de desembre de 1837  
 
Reunido en la sala capitular de este Pueblo el Magnífico Ayuntamiento 
Constitucional del mismo en el día de esta fecha al objeto de tratar sobre 
las calenturas intermitentes reinantes en esta población en la actualidad 
por los grandes estragos que de sus resultas se experimentan se tuvo por 
voto general el ponerlo en conocimiento del Muy Ilustre Jefe Superior 
Político para que resuelva lo que tenga por conveniente habida razón del 
oficio que a la letra sigue: 
«Es uno de los deberes esenciales de las autoridades locales informar a los 
superiores de las desgracias que aflijan a su población para que estos con 
sus sabios conocimientos y disposiciones pongan el remedio al mal que 
aquellos padecen y en su consecuencia debo poner en noticia de V.S.I. 
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(vuestra señoría ilustrísima) que la parte de esta población desde la 
acequia Condal hasta la playa siempre ha padecido todos los años fiebres 
llamadas tercianas, pero estas seguían su curso de poca duración y 
empezando a declinarse luego desaparecían, los habitantes no hacían caso 
de ello mayormente porque sólo algunos eran atacados y estos casi nunca 
víctimas de este azote. Pero, Ilustre señor, este año pues es raro el que se 
ha escapado y de muchas casas todos sus sujetos atacados con mayor 
gravedad que lo acostumbrado; algunos fallecimientos de sus resultas y al 
fenómeno nunca visto después de haber calmado volverse a repetir con mas 
fuerza recayendo los mismos que lo habían pasado y acompañado de 
síntomas alarmantes a puesto esta población en una consternación 
dolorosa: no me es desconocido M.I.S. (muy ilustre Señor) el principal 
agente de la causa que produce estos males efectos es de las exhalaciones 
de aguas estancadas en las numerosas acequias y estancas de este lugar, 
cuya limpieza se efectuaba anualmente; pero hace cuatro años a esta parte 
I.S. (Ilustre Señor) que no se ha hecho lo que ha acumulado cantidad 
enorme de pestilente lodo que las escasas lluvias no han sido suficientes 
para neutralizar. 
Por lo ante dicho verá S.I. (Señoría ilustrísima) la necesidad que hay de 
nombrar personas inteligentes para inspeccionarlo junto con los 
facultativos que asisten a los enfermos para que propongan los medios mas 
eficaces y expeditivos para atacar las causas en su origen impidiendo con 
ello futuro desarrollo desastroso; el conocido celo de V.S. para el bienestar 
de los pueblos que afortunadamente se hallan bajo la protección de V.I. 
(vuestra ilustrísima) hacen concebir fundadas  esperanzas a este que no en 
vano han acudido a V.I.S. para el alivio deseado de sus dolencias y así será 
de grande satisfacción por haberme cabido las honras de ser el órgano por 
donde ha llegado el conocimiento a V.S.  
 

San Martín de Provensals, diciembre 5, 1837 
 
 
Document núm. 2. 
  
Transcripció 1838/Lligall 20/143. Diputació Provincial de Barcelona de 
4.12.1838 
 
 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA 
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El conocido celo de esa Academia hace presumir a esta Diputación 
provincial que no habrán dejado de llamar su interesante atención las 
terribles tercianas que casi todos los años afligen al vecino pueblo de San 
Martín de Provensals. 
Esta calamidad de que son víctimas sus infelices moradores está ocupando 
á las autoridades encargadas de su suerte, y si se halla en su posibilidad el 
remover causas de tan cruel azote, puédase concebir la esperanza de que la 
verán desaparecer enteramente, cooperando en tal logro la filantropía i los 
vastos conocimientos de esa Academia. 
Sírvase pues V. el facilitar á esta Corporación el resultado de los trabajos 
que tal vez haya hecho sobre este asunto, y en otro caso dedicar á él sus 
importantes cuidados y exponerlos con la posible brevedad el origen del 
mal y las medidas que consideren oportunas para evitarse. 
Si ello se consiguiera y qué mayor satisfacción podría caber á cuantos 
contribuyesen á este beneficio. 

 
   Dios guarde a V. Barcelona, 4 de Diciembre de 1838 
El Presidente   Ramón Busanya 

 
A la Academia de Medicina y Cirugía de esta Ciudad 
 
 
Document número 3. 
   
Transcripció 1838/ Lligall 20/138. Diputació Provincial de Barcelona 
14.12.1838 
 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA 
 
En vista del oficio de V. el de 11 del presente mes esta Diputación le remite 
adjunto el expediente promovido por el deseo de apartar del pueblo de Sant 
Martín Provensals las tercianas que le desolan, [pende...] con otro 
perteneciente al ensanche del llamado Torrente de la Guineu, por ser este 
una de las medidas que se proponen a tan suspirado objeto. 
 
 Dios guarde a V. S.[...] a Barcelona 14 de Diciembre de 1838 
     El Presidente 
           [...] 
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    P. A. De S. G 
    Ramon Busanya 
 
A la Academia de Medicina y Cirugia de esta ciudad 
 
 
Document número 4.  
 
Transcripció 1838/Lligall 21/14. Comissió d’Higiene Pública 25.01.1839 
 
 
Comisión de Higiene Pública 
    
Encargada esta comisión de proponer a V. U. el dictamen sobre los medios 
de desarraigar las tercianas que hace años afectan durante el verano y 
otoño a los vecinos del término de San Martín de Provensals para 
corresponder a los deseos de S. E. la Diputación Provincial, ha acordado 
presentar a V. S. el siguiente proyecto de contestación. 
 
Exmo.  Sr. 
Consecuentemente a las comunicaciones de V. E de 4 y 14 de Diciembre 
último, se ha hecho cargo esta Academia del expediente instituido para 
mejorar el estado de salud pública del término de San Martin de 
Provensals.  
  
Participe la academia de los sentimientos […] V. E. se conduele de las 
victimas que hace todos los años la epidemia de tercianas, que reina en 
dicho punto, así como de las obstrucciones y otros vicios crónicos que 
constituyen en estado valetudinaris a muchos de los infelices que han tenido 
la desgracia de sufrir repetidas veces aquel mal impertinente. Su causa más 
probable son las emanaciones de las aguas encharcadas y corrompidas que 
debieron salir de su alveo natural por venir en cantidad excesiva o por 
oponerse algún obstáculo a su libre corriente. 
No hay duda que el combate de las olas, particularmente en días de 
borrasca,  acarrea arenas en la orilla del mar, que amontonándose, forman 
diques, que tapan el desembocadero, y obligan a las aguas a embutirse y 
salir de madre: pero también es cierto que la estrechez del cauce puede dar 
el mismo resultado, cuando vengan las aguas en una abundancia 
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desproporcionada a la altura de aquel. Y como ocurran con frecuencia 
estas dos circunstancias en las acequia que desagua en el mar a la otra 
parte del cementerio, después de haber recorrido un buen trecho por el 
termino de San Martín, tanto la acequia grande , como los ramales que la 
alimentan, no es extraño que sobrevengan inundaciones y las tercianas que 
son su consecuencia. 
Para cortar de raíz estos males estima mucho la Academia el dictamen 
dado por el arquitecto Don Félix Ribas en 2 de Marzo del año próximo 
pasado, y no puede menos de recomendarlo a la consideración de V.E. Sin 
embargo propondrá algunas medidas nuevas indispensables para llevar a 
cabo el proyecto de salubridad. 
Conviene por primera providencia que se de libre corriente a las aguas del 
Bogatell, de la Guineu  y de la Laguna y se procure su desagüe en el mar 
con toda la velocidad posible. A este fin es preciso limpiar a menudo todos 
los cauces, pues no basta la limpia general una o dos veces al año para 
remover los obstáculos que se oponen al curso libre de las aguas, pues se 
multiplican aquellos a cada avenida por las arenas, tierra y despojos de 
árboles que arrastra. Los riachuelos o regatas deben limpiarse a lo menos 
todos los meses, porque las hierbas, ramajes y hojas obstruyen a menudo 
las corrientes. 
Debe prohibirse el  enriar cáñamos en las antedichas aguas por los 
materiales de que las cargan, que amas de obstruir el curso, favorecen la 
emanación de gases mefíticos. 
Deben inutilizarse las regatas de los prados de indianas que no desaguan 
libremente y no haya medio de rectificarlas al nivel que corresponda a 
dicho fin. 
Debe aumentarse la capacidad de los alveos, particularmente en aquellos 
puntos en que he demostrado la experiencia que dejan escapar las aguas. 
Deben elevarse los puentes y palancas a una altura a que nunca lleguen las 
aguas en sus mayores avenidas. 
Deben evitarse en lo posible los rodeos en la dirección de las acequias, 
porque cuanto mas recto sea el camino, más rápida será la corriente. 
Deben continuamente despejarse las arenas que acumulan las olas en el 
desembocadero. 
Por fin deben prohibirse el tomar aguas de ningún punto a todos los 
particulares que las desperdicien, que las dejen encharcar o las guarden en 
depósito ya sea por incuria o para usos artísticos o manufacturados. 
Esto es cuanto cree oportuno la Academia elevar al conocimiento de V.E; 
no dudando esta corporación que el celo patrio que anima la Diputación 
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provincial la obligara a superar con mano fuete los obstáculos que se 
opongan a la ejecución de las medidas propuestas y además que ocurran a 
la superior ilustración de V. E. 
 Dios guarde a V. E. La Academia con mayores luces modificara 
como mejor le parezca la referida contestación. 
 
 Barña 25 Enero de 1839 
 
 Juan  Francisco  de Bahí, Francesc Casacuberta, Francesc Juanich i 
Rafael Nadal.  
-------------------------------------------------------- 
 
 
Document  número 5 
 
Article de La Voz de las Afueras 
 
1884-1896 EL ECO DE LAS AFUERAS / LA VOZ DE LAS AFUERAS 
 
SUBTÍTOL: “Revista semanal de intereses morales y materiales de San Martín de 
Provensals, Gracia, San Andrés de Palomar y demás poblaciones del llano”. Amb el 
canvi de capçalera (16 de març de 1885): “Periódico semanal de intereses morales y 
materiales del distrito de Sant Martín de Provensals”. 
 
 
ARTICLE SELECCIONAT:  
 
“Feraz, llano y bien irrigado naturalmente su suelo, situado además a las 
puertas de una populosa ciudad, no podía ser más indicado para 
desarrollar en ella las explotaciones agrícolas (...). Los primeros colonos 
que se establecieron en ese medio de producción agrícola llamado San 
Martín de Provensals, prosperaron honradamente y se multiplicaron 
llegando en breve a constituir un agregado, esto es, un grupo de población 
rural, o por hablar con mayor exactitud hortícola. No obstante, y como 
generalmente acontece, las mismas circunstancias que hacían del suelo de 
San Martín un punto apropiado a las producciones hortícolas, hacíanlo 
también mal sano; las aguas encharcadas y corrompidas por la acción del 
calor desprendían miasmas palúdicas, y las intermitentes de un lado, y de 
otro la limitación que la naturaleza de las faenas agrícolas impone al 
crecimiento de las poblaciones, obligaban a la nuestra a vegetar en su 
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perímetro, sin que el desarrollo de su vecindario pudiera acrecer de una 
manera notable. 
Pero viene luego la segunda etapa, o como si dijéramos la segunda vida de 
este pueblo, período en el cual el barrio se metamorfosea y se convierte en 
una verdadera urbe. Esta transformación es enteramente moderna; tanto, 
que apenas si se remonta a cuarenta años. 
San Martín tenía más que ningún otro las circunstancias y los medios de 
que tanto necesita la vida industrial. A corta distancia de Barcelona donde 
era necesario la compra de las primeras manufacturas; dotada de aguas 
bastantes para el consumo del vapor, poseedora de vastos terrenos que 
aseguraban su relativa baratura y bastante cercana al mar para desviar a 
él las aguas sucias, ninguna de las condiciones exigidas a la solución de los 
problemas industriales le faltaba; y merced a ellas, vemos sucesiva pero 
rápidamente desaparecer las plantaciones hortícolas y aparecer las 
cuadras y talleres, y a la vuelta de algunos años, verdaderas montañas de 
carbón de piedra sustituyen a los montones de estiércol y mantillo, la 
chimenea y la lanzadora sustituyen al arado y la azada, y el barrio 
hortícola queda convertido en pueblo eminentemente industrial con sus 
millares de obreros, sus carreteras y caminos siempre cubiertos por un 
hormigueo de carruajes dedicados al carreo y haciendo circular la febril 
actividad de la industria y el comercio allí donde algunos años antes 
reinaba la apacible vida del campo. 
Pero preciso es confesarlo. Como esta transformación se hizo por si sola, 
com en ella no presidieron ni la previsión ni el cálculo, como los 
industriales solo estaban atentos á su industria y los obreros á su trabajo y 
los antiguos propietarios á su negocio vendiendo solares y mas solares á 
buen precio y sin preocuparse del porvenir, resulta que mientras la vida 
industrial é individual crecían y se desarrollaban á grandes pasos, la 
municipal se consumía en la mas ruinosa de las inacciones. Las calles 
crecían, pero no se ordenaban ni arreglaban. Los edificios, los talleres, las 
cuadras, iban en aumento, pero nadie se preocupaba de mejorar sus 
condiciones de seguridad y salubridad: el vecindario y por consiguiente el 
consumo de los alimentos duplicaba y triplicaba todos los años, pero el 
matadero, las fuentes públicas, y las plazas mercados continuaban siendo 
lo que antes eran; el número actual de enterramientos crecía y crecía de 
una manera fabulosa sin que nadie se cuidara de ensanchar el cementerio 
en que se hacían y sin prever que llegara un día en que ya no cabrían en él 
los materiales despojos de los fallecidos; los desechos ó inmundicias que 
provienen de las necesidades de la cocina iban aumentando sin que 
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aumentaran á proporción los medios de trasladarlos á una distancia 
conveniente para evitar los efectos de su putrefacción; y finalmente, las 
aguas sucias y los residuos de la fabricación, algunos de ellos 
verdaderamente tóxicos, circulaban y circulan ahora por donde antes las 
acequias para el riego, esto es, al aire libre y en la mas inteligente de las 
disposiciones para inficionar [sic] la atmósfera y dar á las enfermedades el 
medio de aclarar las filas de nuestros ejércitos de obreros incesantemente 
alimentados por ese trabajo de centralización que atrae á los pueblos 
fabriles, los brazos de las mas remotas poblaciones de la montaña. 
Y este desequilibrio entre el vigoroso desarrollo de la vida industrial y la 
anemia de la municipalidad no podía por menos de producir sus resultados 
naturales; es decir los más funestos para la higiene pública y particular”. 
 
 
 
NOTES: 
 
(1). CORBELLA CORBELLA, Jacint: “Actualitat”. Revista de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya 2012, 27 (3), pp. 113-115 
 
(2). CORBELLA  CORBELLA, Jacint: “Les Memòries Manuscrites de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya” Barcelona (Publicacions del Seminari Pere 
Mata de la Universitat de Barcelona, núm. 52),  1993 
 
(3). VALLRIBERA PUIG, Pere: “Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya”, Barcelona (Publicacions del Seminari Pere Mata de la 
Universitat de Barcelona, núm. 86),  2000 En el catàleg consten unes vint-i-set que 
fan referència al paludisme. 
 
(4). TORRENT QUER, Narcís: “El paludisme a l’Empordà a mitjan segle XIX 
segons el Diccionario de Pascual Madoz”* Annals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, Figueres. 2010, 41 pp. pàg. 389-400.    
*Adaptació d’un capítol del treball de recerca “El paludisme a la Catalunya del 
segle XIX a partir del Diccionario de Pascual Madoz i les topografies mèdiques”, 
presentat a la Universitat de Girona el 2009. En els Annals de l’Institut d’Estudis 
Empordanesos, segons el “Diccionario geografico-estadístico-histórico de España 
y de sus posesiones de Ultramar”, compilat per Pascual Madoz Ibañez , a Catalunya 
consten  422 viles i poblacions que parlen de la presència de febres. Gairebé totes 
les cites es troben a l’apartat de situació i clima i són del tipus: “se padecen 
calenturas intermitentes”, “presencia de algunas calenturas tercianas”,“las 
fiebres intermitentes son comunes”, “las enfermedades comunes son algunas 
intermitentes”, “siendo las fiebres más comunes tercianarias”, “propenso a 
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calenturas endémicas”. S’ha de destacar que l’única nomenclatura emprada és la de 
febres intermitents, febres recurrents, tercianes, quartanes. En cap moment es parla 
de paludisme o malària. 
 
(5). TORRENT QUER, Narcís: “El Paludisme a Catalunya al segle XIX a partir de 
l’estudi de les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya” Gimbernat,  2010 (*), 53, pp. 79-99.  
 
(6). SUÁREZ DE FIGUEROA I  CAREAUX, Josep: “Contribució a l’estudi del 
Paludisme en la província de Girona”.  II Congrés de Metges de Llengua Catalana, 
Barcelona,  24-27de juny de 1917. Llibre d’Actes Vol. 2 (pàg. 210-218). Consta un 
article del Dr. Josep Suarez, inspector de Sanitat del Camp de Catalunya, en el qual 
emet un informe sobre les zones i poblacions de la província de Girona afectades 
per les febres tercianes i quartanes.  
 
(7). MIRALLES ARGEMÍ, Antonio: “Un sabadellense ilustre en la Real Academia 
de Medicina de Barcelona: Antonio Bosch y Cardellach (12 Enero 1758- 25 Enero 
1829). Anales de Medicina y Cirugía 1967, núm. 200 març-abril,  pp.  99-125. 
 
(8). MONTAÑÀ I BUCHACA, Daniel: “L’epidèmia de febres pútrides i verola de 
l’any 1809 a Sant Feliu de Codines”. Gimbernat 1988, 10, pp. pàg. 245-254. 
 
(9). PEDRO PONS, Agustí i FARRERAS VALENTÍ, Pere: “Enfermedades 
infecciosas” in “Patología y Clínica Médicas” Barcelona Ed. Salvat, 1950 (1a. ed.) 
Tomo VI  (pàg. 691-722). 
 
(10). FABRE, Jaume i HUERTAS, Josep M.: “Tots els barris de Barcelona. Els 
barris que foren independents,1”. Barcelona, (1980, 2a. ed),  Edicions 62, pp. 29-
30. 
 
(11). Ibídem. (pàg. 31-32) (pàg. 32), fent referència al treball de: Grau, Ramon i 
López, Marina: “Vells suburbis fora ciutat- Sant Martí, una Manchester local” 
Serra d’Or, octubre 1973. 
 
(12). SÁNCHEZ, Alex (comissari): “Projecte Indianes 1738-1847. Els orígens de 
la Barcelona Industrial”, Exposició al Saló del Tinell (MUHBA) del 19.05.2012 al 
16.12.2012. Es fa referència a 18 classes de treballadors d’una fàbrica d’indianes: 
“Fabricant, majordom dels teixidors, encarregat de les peces i la seva venda, 
ordidors, teixidors, dones i nens, gravadors, dibuixants, estampadors o pintadors, 
mossos per ajudants d’estampadors, peons, brunyidor, encerador, mossos per al 
brunyidor, majordom del prat, peons del prat, mossos del prat, conductor del 
carro”. 
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(13). SANZ PARERA, Miquel:“El Pla de Barcelona. Constitució i característiques 
físiques”. Col·lecció: “Coneguem Catalunya” Núm. 25 (pàg. 65).  
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(16). SANZ PARERA, Miquel, loc. cit. p. 66 
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CENS DE METGES CATALANS DE L'ANY 1840. 
DADES DE L'ARXIU DE LA REIAL ACADÈMIA DE 

MEDICINA DE CATALUNYA, 
 
 
 

Jacint CORBELLA 
Acadèmic numerari, RAMC.  
 
 
Resum: S'aporta el cens de metges i cirurgians que exercien a Catalunya l'any 1840, 
segons les dades que consten a l'Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, en documents demanats expressament amb aquesta finalitat als sots-
delegats dels  partits mèdics. Hi ha referència a un total de 1330 sanitaris  (mitjana 
gairebé exacta de 1 per mil habitants), d'ells 387 metges cirurgians, 327 metges i 
616 cirurgians. D'ells 228 són de la ciutat de Barcelona (dividida en sis partits) i 
1.102 de la resta de Catalunya, (dividida en 38 partits).  També hi ha dades esparses 
sobre algunes llevadores  
 
Paraules clau: Cens metges 1840. Catalunya. Partits mèdics. Medicina rural 
 
Resumen:  Se aporta el censo de médicos i cirujanos que ejercian en Catalunya el 
año 1840, según los datos que constan en el  Archivo de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, en documentos solicitados de forma expresa, con esta 
finalidad a los subdelegados de los  partidos médicos. Hay referencia a un total de 
1330 sanitarios  (media casi exacta de 1 per mil habitantes), de ellos 387 médicos-
cirujanos, 327 médicos y 616 cirujanos. La distribución es: 228 son de la ciudad de 
Barcelona (dividida en seis partidos) y 1.102 del resto de Catalunya, (dividida en 38 
partidos).  También hay referència de algunas  comadronas. 
 
Palabras clave: Censo de médicos de 1840. Catalunya. Partidos médicos. Medicina 
rural 
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Introducció 

 
Un cens de metges de Catalunya de  1840.  
 
La reunió de dades homogènies sobre el personal que exercí la medicina, en 
les diverses variants de professió (cirurgians, llevadores, altres) no ha estat 
fàcil fins que hi hagué una intervenció, més aviat tardana, dels mecanismes 
de govern.  A Espanya podríem acceptar que el Protomedicat, com a  
institució més coneguda, exercí aquest control. Però és difícil establir un 
cens assistencial relativament complet.  
 
Pel que fa a Catalunya potser les dades més interessants, o més a l'abast, es 
poden trobar després de l'establiment de les Acadèmies  de Medicina, la 
creació dels districtes mèdics, i les  subdelegacions.  A Barcelona, a partir 
de la nova reorganització de les Acadèmies, amb una intenció centralista, a 
partir de la dècada de 1830 es troben dades relativament suficients sobre 
aquesta organització.  
 
Entre les diverses funcions de l'Acadèmia hi havia el control de l'exercici de 
la professió en el medi rural. A tot l'estat eren de fet Acadèmies de Medicina 
i Cirurgia, i controlaven les activitats de metges i cirurgians. Hi hagué un 
moment en que hi havia una diversitat de titulacions, amb un grau diferent 
de competències professionals, des dels que eren metges i cirurgians alhora, 
és a dir tenien el doble títol, fins als cirurgians sagnadors, que era la titulació 
de menor nivell, també cirurgians d'un examen o més senzillament 
sagnadors. Hi havia poca diferència amb els barbers, nucli inicial d'aquesta 
activitat a l'Edat Mitjana.   
 
A l'arxiu de l'Acadèmia es troba documentació bastant homogènia com a 
conseqüència dels requeriments que es feien als subdelegats, per a que 
trametessin la informació del tipus de titulació, antiguitat d'exercici, i potser 
algun altre detall. En aquest període de cap a 1830-1840, en xifres rodones, 
hi ha dades, sovint més d'una font, en anys diferents,  que ens permet tenir 
una idea bastant aproximada del que passava.  
 
Els escrits sobre exercici, noms dels sanitaris, problemes de competència 
entre titulacions semblants, interferència de funcions entre metges i 
cirurgians, la pràctica del curanderisme, la manca de titulacions, l'existència 
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de llevadores com a professió sanitària relativament controlada per 
l'Acadèmia, són interessants. I d'entre tot en podem extreure més d'un cens, 
que per proximitat d'anys sol ser bastant coincident. 
 
Les titulacions  
 
Entre tots els lligalls n'hi ha un particularment interessant, catalogat de 
manera homogènia, el lligall, 24/1840/122, que esmentem de forma 
àmpliament extractada, i que ens permet tenir idea suficient del grau de 
cobertura sanitària del país. En aquesta revisió dels metges registrats a 
l'Acadèmia tenim una visió, probablement bastant aproximada, de la realitat 
de l'assistència professional.  
 
Hi ha una cobertura geogràfica de pràcticament tot el territori del Principat i 
un detall clar dels diversos nivells professionals:  
 
-- 1. Cirurgians, que formen el grup més nombrós, i diferenciats segons el 
nivell de titulació. Bàsicament hi ha tres grups, si més no en la terminologia 
que s'esmenta en aquests documents: 
 
- el de formació més llarga, i amb més exàmens: són els cirurgians llatins.  
- el grup intermedi és el de cirurgians romancistes, dels que en la formació 
podien haver-hi més grups, segons el nombre d'exàmens, però que aquí ja 
no es recullen.  
 
- finalment en un tercer grup queden els "cirurgians sagnadors", a vegades 
esmentats com a "sagnadors" sense més.  
 
- Hi ha encara alguna denominació assimilable. Quan es posa, poques 
vegades, cirurgians, sense més, s'han inclòs entre els romancistes. El biaix 
numèric que podria haver-hi no és significatiu.  
 
- Després hi ha els "cirurgians de pràctica", de manera aïllada en pocs 
districtes. Els incloem entre els sagnadors, és a dir el grup amb menor nivell 
de formació, si més no teòrica.  
 
-- 2. Metges. Un altre grup, numèricament més reduït   en el seu conjunt, 
però no en algunes ciutats, són els metges. A vegades es parla de Doctors en 
Medicina, però més en altres documents que en aquest lligall concret.  Els 
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metges, en sí, són formats en facultats de medicina, i pràcticament tots eren 
d'origen cerverí, de la Universitat de Cervera.   
 
- 3. Metges-cirurgians. Més tardanament el Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona pogué impartir ensenyament de medicina i s'obtenia el títol de 
metge-cirurgià, amb capacitat per a exercir les dues professions.  Eren els 
que tenien més competències professionals, perquè reunien les de les dues 
titulacions. Pocs anys més tard d'aquest cens, el 1843, quedaren plenament 
units els estudis de les dues professions, que passaren a ser una sola: 
"llicenciat en medicina i cirurgia", que ha persistit fins el nostre temps.  
 
- 4. Llevadores. En el cens s'inclou, suposem que de manera incompleta, en 
alguns districtes si, i en altres no se'n parla, de les llevadores. Tot i que hi 
havia una certa formació, sovint eren d'aprenentatge pràctic i res més. Es 
remarca perquè consten en el llistat d'alguns subdelegats, i perquè més d'una 
vegada hi havia problemes d'exercici, entre elles i cirurgians, o més 
freqüentment encara amb les que exercien la mateixa activitat sense cap 
títol. N'hem fet algun estudi a part.  
 
Els números 
 
La intenció d'aquest treball és primerament contribuir al coneixement de les 
persones, si més no el nom, i la distribució geogràfica per tot el territori de 
Catalunya, de cara a anar completant el Diccionari Biogràfic de Metges 
Catalans (DBMC), per ampliar la primera edició de 1981-1983. Per axó la 
cita de cada sanitari es fa en forma de fitxa que permeti la integració directa 
en el diccionari.   S'esmenten primer les dades sobre sanitaris, el nombre de 
censats i més endavant es faran les possibles correlacions amb la xifra de 
població i i per tant el grau de cobertura sanitària, que és molt diferent 
segons les diverses comarques. Se separen, i van en dos annexos diferents 
les dades referents a la ciutat de Barcelona, que ja inclouen els considerats 
com a "extramurs", i de les altres subdelegacions.  
 
Les xifres globals.  
 
Per la totalitat de Catalunya, entre metges i cirurgians, hi ha un total de 1330 
sanitaris. D'ells 228 exerceixen a la ciutat de Barcelona   (17,14 %), i els 
altres 1102 (82,85 %) són actius en la resta del Principat.  
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Si es diferencia per titulacions, i ho simplifiquem en tres:  els que tenen els 
dos títols (metges-cirurgians) i els que en registren un de sol (metge o 
cirurgià), es troba:  
 
Per la ciutat de Barcelona: 155 metges-cirurgians, 18 metges i 55 
cirurgians. És a dir hi ha un predomini de més de dos terços dels metges-
cirurgians.   La raó més clara deu ser que a la ciutat de Barcelona el Reial 
Col·legi de Cirurgia ja feia alguns anys que donava la titulació mixta.  
Expressat en percentatges serien:  Metges-cirurgians, 67,98 %;  només 
Metges, 7,89 %, i només Cirurgians: 24,12 %.  
 
Per la resta de Catalunya, exclosa la ciutat de Barcelona, i els extramurs, 
les proporcions són molt diferents. Metges-cirurgians, 232, que representen 
el 21,05 % del grup; Metges, 309, és a dir el 28,03 % i Cirurgians, 561, 
(50,91 %) que estan una mica per sobre de la majoria.  
 
Si considerem la totalitat de Catalunya  les xifres són: Metges-cirurgians, 
387 (29,09 %); Metges, 327 (24,58 %) i Cirurgians 616 (46,31 %). En 
resum, arrodonit: una mica menys de la meitat són només cirurgians; 
gairebé la quarta part són només metges, i quasi un de cada tres tenen les 
dues titulacions.  
 
 

Taula 
 

 total Catalunya Barcelona resta C 
metges-cirurgians 387  (29,09 %) 155  (67,98 %) 232 (21,05 %) 
metges  327  (24,58 %)  18  (07,89 %) 309  (28,03 %) 
cirurgians 616  (46,31 %)  55  (24,12 %) 561  (50,91 %) 
Total 1.330 228 1.102 
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Les diferències entre els diversos tipus de cirurgians 
 
Dels diferents graus de titulació dels cirurgians sovint  se'ls inclou en un sol 
grup i només en pràcticament la meitat de referències se'ls classifica en tres 
grups: llatins, romancistes i sagnadors.  La distribució és bastant desigual 
entre els diversos partits, que podríem situar aproximadament entre 
comarques o parts de comarca.  Fetes aquestes reserves, que impedeixen 
considerar una visió global precisa, però si aproximada, les dades de que es 
disposa són:  
 
Nombre total de cirurgians:  616  (55 a Barcelona,  i  561 a la resta) 
Cirurgians en que es diferencia el nivell de titulació: 311 (50,48 %)  
 
Cirurgians llatins:   total, 59;  a Barcelona,7     resta, 52 
Cirurgians romancistes  113   16   97 
Cirurgians sagnadors  139   19   36 
 
Les distribucions per partits  (són partits mèdics) són bastant constants tot i 
que no sempre es mantenen exactament iguals. Les dades de 1840 ens 
donen 38 partits, dels quals només ens falten les dades d'un sol, el de 
Tàrrega.   Hi ha, a més, els sis partits de Barcelona.  
 
Comentaris:  a) S'observa un clar predomini de partits en els que la 
categoria professional més nombrosa és la de cirurgians. Són 29 entre 38, 
és a dir el 76,31 %. Només en dos són els metges, i en quatre són els 
metges-cirurgians.  Cal significar que els quatre "territoris" en que la 
primera titulació és la de metge cirurgià, són tots a la costa i en una línia 
contínua que comprèn Barcelona, pel nord el Maresme, és a dir Mataró i 
Arenys de Mar, i pel sud Sitges.  La titulació de metge només és primera en 
els partits de Berga i Cardona.  A tota la resta la primera professió és la de 
cirurgià sol.  
 
b) L'extensió dels partits,  tant en grandària geogràfica com en nombre de 
sanitaris és bastant diferent. Els partits amb més nombre de sanitaris, 
deixant a banda la ciutat de Barcelona, són: Balaguer amb 73, Lleida amb 
65, Tortosa amb 57 i Reus amb 54.  Segueixen Vic amb 47 i Talarn amb 44. 
Els altres ja estan per sota de 40, i tres d'ells: Camprodon, Cardona i Sitges  
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no arriben a 10. La mitjana, difícil de valorar, és de 29 sanitaris per cada 
partit .   
 
c) La cobertura sanitària.  No tenim dades exactes sobre el cens de 
població a Catalunya cap el 1840, però per extrapolació podem estimar una  
xifra de cap els 1.300.000 habitants, que permet fer algunes estimacions. La 
primera és que hi ha, de manera aproximada, un  sanitari per cada mil 
habitants, en el conjunt de metges. i cirurgians. Poc més de la meitat són 
només cirurgians.  Això indica un nivell de titulació, i si es vol social, una 
mica més baix, però molts cirurgians podien ser més aptes que els metges,  
perquè l'ensenyament al Col·legi de Cirurgia era superior al de la 
Universitat que estava a Cervera.  Sense que es pugui dir que la cobertura 
era bona si cal dir que estava en un paràmetres no massa endarrerits vista 
l'època. Altra cosa és la qualitat de l'atenció, de la formació dels metges i 
cirurgians, del que sabien, com havien estat ensenyats.  El nivell assistencial 
possiblement era molt baix en la majoria de casos. Dels cirurgians la meitat 
tenien un cert nivell (llatins, romancistes) i l'altra meitat no passava dels 
sagnadors.  
 
d) Els sanitaris d'extramurs de Barcelona. Es tracta dels que exercien en els 
pobles del pla, la majoria dels quals foren annexats uns quants anys més 
tard. Cal dir però que s'inclou Badalona, que després es lliurà de l'annexió, i 
no hi és en canvi Sants, que estava més en relació amb l'Hospitalet que amb 
Barcelona, i era del partit de sant Feliu. La unitat del Baix Llobregat era més 
marcada. Els de Gràcia es consideraven com a barri de Barcelona.  
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Taula 
 
 
Distribució del personal sanitari entre els partits mèdics de Catalunya. 
1840 
 
partit   total metges    cirurgians metges cirurgians 
 
Arenys de Mar  30 16 9 5 
Balaguer 73 6 25 42 
Besalú 11 4 1 6 
Berga 19 5 9 5 
Castellód'Empúries 36 11 7 18 
 
Camprodon 7 1 1 5 
LaBisbal 29 8 7 14 
Cardona 7 2 3 2 
Cervera 35 5 9 21 
Falset 26 2 7 17 
 
Figueres 32 5 11 16 
Gandesa 37 3 9 25 
Granollers 29 11 5 13 
Girona 37 13 8 16 
Igualada 38 9 9 20 
 
Lleida 65 7 20 38 
Mataró 35 17 3 15 
Manresa 36 8 12 16 
Montblanc 25 2 9 14 
Olot 18 5 3 10 
 
Puigcerdà 17 1 7 9 
Reus 54 13 13 28 
Sitges 6 4 1 1 
Seu d'Urgell 19 1 6 12 
Solsona 25 5 9 11 
 
Sta Coloma Farnés 26 7 9 13 
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S. Feliu Llobregat 28 9 8 11 
Tarragona 31 2 3 16 
Tàrrega -- -- -- -- 
Tortosa 57 10 13 34 
 
Talarn 44 2 19 23 
Terrassa 30 12 6 12 
TorroelladeM. 24 5 4 15 
VilafrancaPened. 12 2 5 5 
Vic 47 14 15 18 
 
Valld'Aran 18 -- 6 12 
VilanovaiG. 12 2 3 7 
Valls 28 5 8 15 
 
Barcelona 288 155 18 55 
 
TotalCatalunya 1.330 387 327 616 

                 ----------------------------------------------------------- 
 

Notes: Els noms i cognoms procedeixen de llistats, escrits a mà, amb lletra 
molt diferent segons els diversos subdelegats.  
 
Alguns cognoms són de difícil lectura i s'ha posat, al costat, un signe 
d'interrogació. Altres, que poden semblar estranys, o afins a cognoms amb 
grafia més freqüent, si la lletra és prou clara s'han transcrit com estaven, a 
vegades posant: (sic).  
 
Es pot veure que en alguns partits es detalla el poble d'exercici i en altres 
només hi ha referència al partit.  
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Annex. Diccionari Biogràfic.1840.doc 
 
Relació de metges i cirurgians de Catalunya registrats a l'Acadèmia de 
Medicina l'any 1840. 
 (Arxiu RAMC, 1840, lligall 22, document núm. 144) 

 
 

 
1)) Partit d'Arenys de Mar 
 
MIGUEL, Ignasi 
Metge-cirurgià, registrat al partit  
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Arenys de Mar. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
TRITER, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Arenys de Mar. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
LIENDO,(?), Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Arenys de Mar. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
FONT, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Canet de Mar. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
OMS, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Canet de Mar. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
RABASA, T. 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 

exercici a Sant Pol. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
ALEÑA, Francesc 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Calella. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
SALVADOR, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Calella. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
BUCH, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Pineda. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
FURROY, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Malgrat. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
SERRÉ, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Malgrat. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
SOLIVA, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
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exercici a Tordera. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
RIERA  i BORRELL,  Mariano 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Sant Celoni. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
CAMPS, Jacint 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840, amb 
exercici a Palautordera, i després a 
Granollers. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
CASTELLS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d'Arenys de Mar l'any 1840. (RAMC,  
1840, 22/144) 
 
LLIRÓS, Ramon 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) (tatxat) 
 
SURIA, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
JERVIS, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIG, Josep 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 

Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALVADOR, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Calella. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALICHS, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Santa 
Susanna. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
ELIAS, Joan 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Tordera 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ALFARÀS, Bonaventura 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Sant 
Celoni. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMPS, Francesc 
Metge, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a 
Palautordera. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PINART. Josep 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Arenys 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MAGI, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Canet 
de Mar. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BADRUNA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Calella. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
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SOLIVA, Salvador 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Tordera. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIERA i RONDÓ , Mariano 
Cirurgià, registrat al partit d'Arenys de 
Mar l'any 1840, amb exercici a Sant 
Celoni. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
2.  Partit de Balaguer 
 
CASELLAS, Joan 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Alentorn. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIGREDON, Jaume  
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Artesa de Segre. (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
SOLER i PUBILL, Jaume 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Agramunt. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER i FERRER, Pere 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Balaguer. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI, Salvador 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a 
Tartareu (Tantanen ?). (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
CIRERA, Josef Antoni 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 

 
Balaguer l'any 1840, amb exercici a les 
Avellanes. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BUÑOL i BALAGUER, Ramon 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CERA i CODINA, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Mongay. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI i BOQUER, Rafael 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER i CALAFELL, Francesc  
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GILI, Ramon 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALCELLS, Francesc 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GISPERT, Manuel 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castellserà 
(RAMC,  1840, 22/144) 
FIGUERA, Esteve 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Linyola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
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ESTRADA, Francesc 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
XURIGUERA., Tomàs 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Termens 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SABATER, Manuel 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASTELLS, Pere 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BONIFACI i SABATÉ, Bonaventura 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Meià. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER, Pere 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
OLIVES, Joan 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Albesa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CIRERA, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Os de 
Balaguer (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMARASA, Jordi 
Metge, registrat al partit de Balaguer 

l'any 1840, amb exercici a Tragó 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BONET i PADRÓS, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BIEL i PORTERI, Josep 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FORTUNY, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alguaire. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PALMÉS, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alguayre 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALCELLS, Pau 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Almenar 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ESTALLÉS. Francesc 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Algerri 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ROBINAT, Josef 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castelló de 
Farfanya (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASCARÓ, Antoni 
Metge, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ager. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
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EGEA, Lliberat 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Meià (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIGREDON, Blai 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Alentorn. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BALAGUERÓ, Marian 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Artesa de 
Segre. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIAL i FARRENY, Pere 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
ISCLA, Rafael 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Cubells. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
LARRAZ, Joaquim 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Mongay. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANES. Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Butsenit. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL i PLANA, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIU, Blai 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 

l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASÓ i SANTFELIU, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL i DOMÈNECH, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Agramunt 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABALLÉ, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Puigverd 
d'Agramunt (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PASCUAL, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a la Fuliola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
JUGLAR i CONSTANS, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Barbens. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
VERGOÑÓS, Sebastià 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castellserà. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOL, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Linyola 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FIGUERA, Esteve 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Linyola. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
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GAZETO, Antonio 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAPDEVILA, Geroni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Bellvís 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SERRA i SOLSONA, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Termens. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARNICER, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARÓ, Gabriel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SARRI, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
la Sal. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
BELLVEÍ, Joan B 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Camarasa. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
AMORÓS, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alòs.  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SANTOLL, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 

l'any 1840, amb exercici a Follonga (?) 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
GAY , Joan B.  
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARÓ i SOLER, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SANTOLL i BIOSCA, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Algerri. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CAMON, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Tragó. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SAPIENS, Llorenç 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ager 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PUIG i MATA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
OLLER i MORERA, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Balaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
DILLA, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Menàrguens. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
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PINET, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Torrelameu. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
BARADAT, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Albesa 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
AGUILAR, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Alguaire. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
PORTA, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Almenar. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARRERA, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Alfarràs i 
Andari. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PARROT, Pere Anton 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Ibars de 
Noguera. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RENINA, Manuel 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a Castelló de 
Farfanya (RAMC,  1840, 22/144) 
 
DASRIU, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Balaguer 
l'any 1840, amb exercici a  Santa Linya.  
(RAMC,  1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 

3. Partit de Besalú 
 
LLORENS, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Besalú. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
MASCARÓ, Silvestre 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Lladó. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASADAVALL, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Lladó. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
DARDEN, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Tortellà. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CARRERA, Joaquim 
Metge, registrat al partit de Besalú l'any 
1840, amb exercici a Argelaguer. 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RAINÉS, Marc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Tortellà. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABRETOSA, Isidre 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Besalú. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
CABRETOSA, Jaume 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Montagut (RAMC,  1840, 22/144) 
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OLIVERAS, Josef 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Cistella. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
RIBAS, Pere 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Navata. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
GALLOSTRA, Miquel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Besalú l'any 1840, amb exercici a 
Crespìà. (RAMC,  1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
4. Partit de Berga 
 
ROURA, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SARRAIS, Josep 
Meetge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SOLER, Josep 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Vilada 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CALVERAS, Josep 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a Bagà 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 

CAMPS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Berga l'any 1840, i amb exercici a Prats 
de Lluçanès 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SASTRE, Joan 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FABREGA, Joaquim 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
SALA, Pere Màrtir 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Berga  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANTALLOPS, Mariano 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Vallcebre 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
RULLAN, Francesc 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Borredà  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASAS, Tomàs 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Caserres  
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CASAS, Ignasi 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Caserres 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
NIUBÓ, Josep  
Metge, registrat en el partit de Berga 
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l'any 1840, i amb exercici a Caserres 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
FRANCÀS, Albert 
Metge, registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a la Pobla de 
Lillet 
(RAMC,  1840, 22/144) 
 
CANUDAS, Raimon 
Cirurgià romancista,  registrat en el 
partit de Berga l'any 1840, i amb 
exercici a Casserres (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
JUNQUET, Isidre  
Cirurgià sagnador,  registrat en el 
partit de Berga l'any 1840, i amb 
exercici a Berga (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
ARTIGAS, Miquel 
Cirurgià sagnador,  registrat en el partit 
de Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Montclar (RAMC,  1840, 22/144) 
 
PINIELLA, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat en el partit 
de Berga l'any 1840, i amb exercici a 
Prats de Lluçanès (RAMC,  1840, 
22/144) 
 
COMA, Josef 
Cirurgià,  registrat en el partit de Berga 
l'any 1840, i amb exercici a Prats de 
Lluçanès (RAMC,  1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 
5. Partit de Castelló d'Empúries 
 
LLUMBART, Joan 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 

exercici a Selva de Mar  (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CAUSA, Manuel 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Palau-Savardera  (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MARTÍ, Francesc 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Vilajuïga (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BATLLE i RIERA, Felip 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUDÓ, Fortunat 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Castelló d'Empúries  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BASSOLS, Rafael 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Cadaqués  (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GIMPERA, Francesc 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Llansà (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GUERRO, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Garriguella  (RAMC, 1840, 
22/144) 
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SOLÀ, Josef 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Garriguella (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BALLART, Baldiri 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COROMINAS, Florenci 
Metge-cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Garrigós (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GRES, Narcís 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Sant Pere Pescador (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MARTÍ, Anton 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Castelló d'Empúries (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PASSOLAS, Ramon 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Castelló d'Empúries (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG, Joaquim 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Castelló d'Empúries (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
QUILMETAS, Francesc 
Metge, registrat en el partit de Castelló 

 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Castelló d'Empúries (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SUÑER, Tomàs 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
Roses  (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GIRONA, Damià 
Metge, registrat en el partit de Castelló 
d'Empúries, l'any 1840 i amb exercici a 
la Selva de Mar (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SITJAS, Francesc 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a la Selva de Mar (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
BERTRA, Antoni 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BATLLE, Francesc 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Palau-Savardera (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MANEGAT, Jaume 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Fortià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABALLERIA, Fructuós 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Sant Pere Pescador (RAMC, 
1840, 22/144) 
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CAMPOMAR, Antoni 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Cadaqués (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CARRERAS, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a la Selva de Mar (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
DANÉS, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Vilajuïga (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
DEULOFEU, Jaume 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Roses (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESTARRIOL, Miquel 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Castelló d'Empúries  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERREOL, Joan 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Castelló d'Empúries (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MERIGÓ, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Llançà (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ORRIOLS, Francesc 
Cirurgià, registrat en el partit de 

 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Pau (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS, Carles 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Llançà (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
LLOP, Joan 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a sant Miquel de Fluvià 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONTONET, Narcís 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Garriguella (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ALVAREZ, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a Cadaqués (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GRATACÓS, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Castelló d'Empúries, l'any 1840 i amb 
exercici a sant Pere Pescador (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
------------------------------------------- 
 
6. Partit de Camprodón 
 
BAUS, Josef 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Baget (RAMC, 1840, 22/144) 
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BLANCH, Bartomeu 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
sant Joan de les Abadesses (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
COMAMALA, Joan 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Camprodon (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MALAGRIDA, Claudi 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Vilallonga (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ANGLADA, Pau 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
sant Joan de les Abadesses (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
SALÓ, Pere 
Cirurgià, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Camprodon (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAMPRODON, Ramon 
Metge, registrat en el partit de 
Camprodon, l'any 1840 i amb exercici a 
Camprodon (RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
7. Partit de La Bisbal 
 
CASAS, Esteve 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit 
de La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici 
a La Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARBONELL, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 

La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Corsà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MORET, Simó 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Peratallada (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MOLINAS, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONS, Miquel 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ, Josef 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SAGRERA, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Francesc 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FORGAS, Rafael 
Metge-Cirurgià, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell  (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARQUÈS, Pere 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a La 
Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
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CATALÀ, Jeroni 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a La 
Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT, Joan 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Corçà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUIRCH (?), Josef   
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Rupià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARCELÓ, Francesc  
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Begur (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARCELÓ, Josef 
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Begur (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Francesc  
Metge, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS, Joan 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de 
La Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
La Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
OLIVERAS, Narcís 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a la 
Bisbal (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARSAL, Joaquim 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 

Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a la 
Pera (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MOLINAS, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a Pals 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ, Josef 
Cirurgià llatí, registrat en el partit de La 
Bisbal, l'any 1840 i amb exercici a 
Palafrugell (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARBONELL, Francesc  
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Corçà (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAROL, Francesc 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Rupià (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GORGOLL, Pere 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a sant Sadurní (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG, LLorenç 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Ullastret (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MOLINAS, Esteve 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Palaugator (sic) (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
PI, Joan 
Cirurgià romancista, registrat en el 
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partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Pals (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARQUÈS, Càndid 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Palafrugell (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FORGAS, Josef 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Palafrugell (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SITJAS, Francesc 
Cirurgià romancista, registrat en el 
partit de La Bisbal, l'any 1840 i amb 
exercici a Torrent (RAMC, 1840, 
22/144)  
 
 
8. Partit de Cardona 
 
BALAGUER, Francesc 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cardona l'any 1840, amb exercici a 
Súria (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVERES, Francesc 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cardona l'any 1840, amb exercici a 
Fonollosa (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIG, Ramon 
Metge, registrat al partit de Cardona 
l'any 1840, amb exercici a Cardona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
COMBELLES, Ramon 
Metge, registrat al partit de Cardona 
l'any 1840, amb exercici a Cardona 
(RAMC, 1840,22/144) 

 
VILLALTA, Francesc 
Metge, registrat al partit de Cardona 
l'any 1840, amb exercici a Pinós 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ARTIGALÀS, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Cardona 
l'any 1840, amb exercici a Cardona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
FORNESA, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Cardona 
l'any 1840, amb exercici a Súria 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
9. Partit de Cervera 
 
VILARÓ i BOLADERAS, Ramon 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i VILA, Josef 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a la 
Manresana (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIGGALS i GARRIGA  
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i FORNS, Joan B. 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Bellpuig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALVADÓ i MOLGOSA, Josef 
Metge cirurgià, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici 
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anterior a Guimerà (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SANPERE, Jacint 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIGBONET, Josep 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Vallfogona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SALA i VIDAL, Jaume 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Guissona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CROUS i RAMON, Isidre 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Granyena 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CAMPS i VILA, Ramon 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Guissona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ABELLA i ANGUERA, Manuel 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Vallbona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SANPERE i MATEU, Antoni 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
OROVITG i ALSINA, Lluís 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 

LLOBET i OLLER, Francesc 
Metge, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Cervera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i ROIG, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Bellpuig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORRAS i CAMPABADAL, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Guissona  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BELLVÉ i SERRES, Josef 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Guissona   (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILARÓ i FRANQUESA, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Torroja   (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROSA i ALDEBÓ, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Montroig  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALVADÓ i MOLGOSA, Josef 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Guimerà  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BERDALA, Lluís 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Vallbona (RAMC, 1840,22/144) 
 
PROUS i BONELLS, Francesc 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
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Sant Martí de Maldà (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LOCAYA, Antoni 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Cervera   (RAMC, 1840,22/144) 
 
BONJOCH i TRIBÓ, Ramon 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Tàrrega  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOCIAS i JUTGLÀ, Joan 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a   
Tàrrega (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORNÉS, Mateu 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a  
Cervera  (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIR, Flavián 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Granyena (RAMC, 1840,22/144) 
 
BOSCH i REÑÉ, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Ciutadilla (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLAURADÓ, Antoni 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Guimerà (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY, Esteve 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a 
Iborra (RAMC, 1840,22/144) 
 

GUIRIGUET, Josef  
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Cervera l'any 1840, amb exercici a la 
Manresana (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENS, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Anglesola 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BERGOÑÓS i CARBONELL, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a  Anglesola 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
DAVIN i LLORET, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Verdú 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
LLAURADÓ i BARCELÓ, Pere  
Cirurgià, registrat al partit de Cervera 
l'any 1840, amb exercici a Vallfogona 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
10. Partit de Falcet (sic) 
 
PELLICÉ, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Porrera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BERTRAN, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Cornudella   
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PIQUÉ, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Cornudella  
(RAMC, 1840,22/144) 
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MONSERRAT i VALVÉ, Gregori 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Vilanova de 
Prades (RAMC, 1840,22/144) 
 
POZO, Mariano de 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Ulldemolins 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SENTÍS, Josep 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Poboleda 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RIBERA, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Gratallops 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BALCELLS, Sebastià  
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Gratallops 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PEDRET, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a la Vilella 
Baixa (RAMC, 1840,22/144) 
 
SABATÉ, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Cabacés 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ANTONIO, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Vinebre 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
LLAURADÓ, Bautista 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  

l'any 1840, amb exercici a Masroig 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
GAVALDÀ, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Marsà 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BARCON, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Pradell 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
VALL, Josef 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Mora la 
Nova (RAMC, 1840,22/144) 
 
SENTÍS, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a Falset  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
TRILLA, Llorenç 
Cirurgià, registrat al partit de Falset  
l'any 1840, amb exercici a  Falset 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRANDIS, Joaquim 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Falset  l'any 1840, amb exercici a  
Cornudella (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARIBAU 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Falset  l'any 1840, amb exercici no 
indicat (RAMC, 1840,22/144) 
 
BOTELLAS, Fernando 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a  Porrera (RAMC, 
1840,22/144) 
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PAMIES, Ramon 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a  Cornudella 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRANDIS, Joan 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Cornudella 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
FREIXES, Tomàs 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Ulldemolins  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BADIA, Josef 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a  Cabacés (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BALBASTRO i BLAT, Josef 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Torre de 
l'Espanyol  (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST, Antoni 
Metge, registrat al partit de Falset  l'any 
1840, amb exercici a Poboleda  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
1. Partit de Figueres 
 
MARCA, Josef 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CASELLAS, Cristòbal 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Figueres  
RAMC, 1840, 2/144) 
 

MARCA, Josef (segon) 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVA, Josef 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Espolla 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CASAGRAN, Mariano 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Llers 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
GOU, Joan 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Borrassà 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
HERAS i GIRALT, Benet 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Creixell 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RIERA i JANER, Benet 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Terrades 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SUÑER, Sebastià 
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Sant Llorenç 
de la Muga (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONT, Pere  
Metge, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Massanet de 
Cabrenys  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PLANAS, Joan 
Metge, registrat al partit de Figueres  
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l'any 1840, amb exercici a Ordis 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRAT, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
CONSA (sic), Domingo 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
DRESSAYRE, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Figueres (RAMC, 1840,22/144) 
 
PARÉS i VIDAL, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a  
Perelada (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLUÍS, Pere 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Figueres   l'any 1840, amb exercici a 
Figueres  (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENT, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres  
l'any 1840, amb exercici a  Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENT, Joan 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres  
l'any 1840, amb exercici a  Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RAGUER, Narcís 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres  
l'any 1840, amb exercici a  Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 

 
COMA, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Figueres 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BALLART, Salvi 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Vilabertran 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
GRATACÓS i GIRALT, Josep 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Espolla 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SOLANA i ESCARRÀ, Felicià 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Perelada 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
HORS i MORA, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Campmany 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
RAGUER i JULIÀ, Jaume 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Llers 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
ESTARRIOL i FÀBREGA, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Cabanes 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BLAHA i CASALS, Gregori 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Cabanes 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i CUFÍ, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
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l'any 1840, amb exercici a  Avinyonet 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
DAUNES i PAU, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Borrassà 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
HIGUET, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Pontós 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BURGAS i SOLER, Francesc 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a  Terrades 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
VILANOVA, Martí 
Cirurgià, registrat al partit de Figueres   
l'any 1840, amb exercici a Massanet de 
Cabrenys  (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
12. Partit de Gandesa 
 
LAMARCA, Tomàs 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Gandesa (RAMC, 1840,22/144) 
 
MONTPOU, Josef 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Benisanet (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST, Just 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre (RAMC, 1840,22/144) 
 

PORRET, Antoni 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a Horta  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
DALMASES, Joan 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a Pinell 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CASTERÀS, Mariano 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a  Batea 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
COSTA, Josef 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a  Miravet 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
AGUSTIN, Domingo 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a  Ascó 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PARDELL, Miquel 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a Flix  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
BARBASTRO, Josef 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a  Ribarroja 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
MIGUEL, Joan 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
l'any 1840, amb exercici a  la Fatarella 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
SUÑER, Roc 
Metge, registrat al partit de Gandesa  
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l'any 1840, amb exercici a Corbera 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
MESEGUER, Vicenç 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Horta (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILLALTA, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Corbera (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLLÓ, Joaquim 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Villaba (RAMC, 1840,22/144) 
 
MONTFORT, Raimon 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Batea (RAMC, 1840,22/144) 
 
DOMÈNECH, Josef 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Pinell  (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVÉ, Francesc 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Gandesa (RAMC, 1840,22/144) 
 
BUSOMS, Raimon 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Flix (RAMC, 1840,22/144) 
 
COLOMER, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Ribarroja  (RAMC, 1840,22/144) 
 

FILELLA, Llorenç 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
la Fatarella (RAMC, 1840,22/144) 
 
PIÑOL, Joan 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Prat de Compte  (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORTUÑO, Francesc Xavier 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Villalba (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARRON, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  la 
Pobla de Masaluca (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VERDELL, Rafael 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Caseras  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARÓ, Ramon 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Arnés (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEGUEROLES, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Pinell  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALAS, Vicenç 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Pinell (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRES, Manuel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
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Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Miravet (RAMC, 1840,22/144) 
 
LOZANO, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Miravet (RAMC, 1840,22/144) 
 
SICART, Pere 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Benisanet (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVER i SOLER, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre  (RAMC, 1840,22/144) 
 
VALLS, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a 
Mora d'Ebre  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SUÑER, Jaume 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Mora d'Ebre (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORTÍ, Gregori 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Ascó (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIBES, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Ascó (RAMC, 1840,22/144) 
 
RAMIS, Rafael.  
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Gandesa  l'any 1840, amb exercici a  
Flix (RAMC, 1840,22/144) 
--------------------------------------------- 

 
13. Partit de Granollers 
 
VILADECANS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIVES, Josef Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASOLAS, Agustí 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Caldes de Montbui (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIURE, Jeroni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Cardedeu (RAMC, 1840,22/144) 
 
VERDAGUER, Andreu 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Parets (RAMC, 1840,22/144) 
 
PETIT i RIERA, Ignasi 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
sant Feliu de Codines (RAMC, 
1840,22/144) 
 
XANCÓ, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
sant Feliu de Codines  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SERRADORA, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
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Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Castelltersol (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAMPS, Jacint  
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers (RAMC, 1840,22/144) 
 
JOU i BOFILL, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Vilamajor (RAMC, 1840,22/144) 
 
GARRIGA, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Mollet  (RAMC, 1840,22/144) 
 
DESEMVILA, Bonaventura 
Cirurgià llatí, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Granollers  (RAMC, 1840,22/144) 
 
GÜELL, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Granollers  l'any 1840, amb exercici 
a  Granollers  (RAMC, 1840,22/144) 
 
CANAL, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
l'Ametlla  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BONS, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Caldes de Monbui  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
NIUBÓ, Josep 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  

Caldes de Monbui  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MORÉ, Esteve 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a 
la Garriga   (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIADER, Miquel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
la Garriga  (RAMC, 1840,22/144) 
 
ASSORI, Ginés 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Llinàs  (RAMC, 1840,22/144) 
 
CARRERAS, Vicenç 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Montmeló  (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMAS, Francesc 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a 
sant Feliu de Codines   (RAMC, 
1840,22/144) 
 
INSA, Gregori 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a   
Vilamajor (RAMC, 1840,22/144) 
 
FALQUÉS, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Castelltersol  (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARANDÍAS, Tomàs 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Granollers  l'any 1840, amb exercici a  
Cardedeu  (RAMC, 1840,22/144) 
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DAVÍ, Miquel 
Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a   l'Ametlla 
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PALLEROLS, Antoni 
Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a  Caldes de 
Monbui  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEDRALS, Pere 
Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a la Garriga   
(RAMC, 1840,22/144) 
 
CABANES, Pere 
Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a  Mollet  
(RAMC, 1840,22/144) 
 
PETIT, Joan 
Metge, registrat al partit de Granollers  
l'any 1840, amb exercici a  sant Feliu de 
Codines  (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
14. Partit de Girona 
 
AMETLLER, Miquel 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BUSCARONS, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SUÑER i MASCARÓ, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 

Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MUNDET, Martí 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MONTAÑA, Francesc de P.  
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COMAMALA, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MIR i FELIU, Josef 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TURELL, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASADEVALL, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PORCALLA i GIRALT, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PORCALLA, jOSEF 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
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CRUZET, Narcís 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SUÑER i MAS, Salvador 
Metge-cirurgià, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GELABERT, Francesc 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORCALLA, Narcís 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
ESCARRÀ, Benet 
Metge , registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIÑAS, Narcís 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
SABATER, Sebastià 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
MASALLER, Joan 
Metge , registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL i CLARÀ, Josef 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 
GALTER, Tomàs 
Metge, registrat al partit de Girona  
l'any 1840.  (RAMC, 1840,22/144) 
 

CLIMENT, Julià 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARBAT, Silvestre 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COSTA i MESTRES, Miquel 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TORRES, Jeroni 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRÈMOLS, Francesc 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MINISTRAL, Antoni 
Cirurgià llatí , registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GUERRA, Esteve 
Cirurgià romancista, registrat al partit 
de Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOSCH, Narcís 
Cirurgià romancista , registrat al partit 
de Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
AMETLLER, Francesc 
Cirurgià romancista , registrat al partit 
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de Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SOLER, Joan 
Cirurgià romancista , registrat al partit 
de Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TORRELL, Ramon 
Cirurgià sagnador, registrat al partit 
de Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAMÓ, Narcís 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PERTS, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BATLAM, Joan 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIERA, Ferran 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MONT, Josef 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MASGRAN, Miquel 
Cirurgià sagnador, registrat al partit de 
Girona  l'any 1840.  (RAMC, 
1840,22/144) 
 

 
15. Partit d’Igualada  
 
OSONA, Joan 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIDAL i CASAS, Manuel 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
OLIVERAS, Antoni 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COLOMINAS i CASAS, Josep 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARNÚS, Manuel 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIDAL i PI, Francesc 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MALVEI i PLANA, Ramon 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILA i SERRA, Domingo 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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BERENGUER, Manuel 
Metge-cirurgià, registrat al partit 
d’Igualada l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS, Joan 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JAIME i MARTÍ, Manuel 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORRIOLS, Josep 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FORNS, Ramon M. 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TEIXIDÓ i ANTON, Ramon 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORT, Antoni 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALADRIGAS, Josef 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COSP, Esteve 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TÀPIES, Josef 
Metge, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 

PONS i SABATER, Joan 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TAPIOL, Domingo 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CABANES i MALLOL, Armengol 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CARRERAS i VIDAL, Josef Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GILI, Agustí 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GRIVÉ i VIDAL, Narcís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MESTRE, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERES, Miquel 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIDAL i PI, Frederic 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NOGUÉS i TORRES, Manuel 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRER, Leopold 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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LLUCH i BARÓ, Ramon 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERRES, Josef 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORRIOLS i LAFONT, Gaietà 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAPDEVILA, Benet 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MALVES i AMER, Lluís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORIA i SOLER, Lluís 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MESTRE i CARAFI, Martí 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLUCH i ARISÓ, Climent 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRA i MATAS, Antoni 
Cirurgià, registrat al partit d’Igualada 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
16. Partit de Lleida 
 
NADAL, Jaume 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 

 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CARRERAS i MURTRA, Pere 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASTELLS, Martí 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
REIG i ESTRADA, Narcís 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ALGUERÓ i RABELL, Joan B. 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARERA i GALLART, Francesc  
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
OLIVES, Joan 
Metge-Cirurgià, registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BERGES, Joan 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIGUEL, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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MIGUEL, Joaquim 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JUST i CATALÀ, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOLER i PUIG, Francesc 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARAN i PLANELLA, Sebastià 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PALMÉS i GELET, Josef  
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMES, Josef Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COTS i ROMA, Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARTÍ i CODINA, Carles 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIGUEL i PLADELL, Joan 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GIBERT i LECHA, Gabriel 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PON i MORROS, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 

 
FORTUNY, Antoni 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BALAGUER, Josef 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BISCARRI i SUREDA, Joan 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JOVÉ, Ramon 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MATEU i MULLO, Josef 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TERES i BOSCH, Matias 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COMABELLA i FOLGUERA, Felip 
Metge, registrat al partit de Lleida l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FAIDELLA i BOFILL, Llorenç  
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TORRENT i MARCH, Magí 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
NADAL i TOMÀS, Miquel 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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FERRER i BUDOY, Pau 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FERRER i BUDOY, Joseph M.  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i MESALLET, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARINÉ i DE BORJA, Miquel 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BELLÍ i PAIRÓ, Josef  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ROIGÉ i GOMEZ, Geroni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIERA i GENER, Marià 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BROS i COMBELL, Blai 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASPAR i BUIXEREDA, Sebastià 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 

de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BARADAT i ESTANY, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BARADAT, Bonaventura 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BARADAT i ESTANY, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASPAR i VIDAL, Sebastià 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FERNÁNDEZ i GARRIDO, Josef  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CALSADA i SONADELLES, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FELIP i VILAPRIÑÓ, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FELIP i BOSCH, Antoni  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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ROMEU i CORNET, Pere  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SAGLAS i PI, Ildefons 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CALZADA i DAURA, Pau 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BELLVÉ i SERRAS, Bautista 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GISPERT i RAMON, Ramon 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILANOVA i SÀLVIA, Joaquim 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASULL i ROMEU, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FLORENZA i NIUBÓ, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GASET i SIRERA, Josef Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de

 Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CLIMENT i GIL, Andreu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUIG i SIYO, Jaume 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
JACAS i TORT, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MONTULL i SIMPLON, Joaquim 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILANOVA i BALLDELLOU, 
Joaquim Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SAPIENS i COMES, Bartomeu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
AGUILAR i OLIVER, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
NAVÉS i SANS, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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POZO i DEVESA, Marian 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Lleida l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
17. Partit de Mataró. (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BAROY, Josep 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOËT i CARBONELL, Ignasi 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAMPINS, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COROMINAS, Domingo 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GUINART, Càndid 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARCET, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PASCUAL, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 

Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAPELLA i TEIJEIRO, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MORAGAS, Manuel 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARCET i FÀBREGA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARSAL  GALTÉS, Jacint 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DAVID, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOSOMBA, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BUXADÓS, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MALGÀ i MONTANER, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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MARTÍ i RAMON, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VALENTIN i BASSA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RUBIS (o BUBIS). Joan  
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TUÑÍ, Josep de Calasanç 
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIETA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONS i GARRELL, Domingo 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BELL-LLOCH, Antoni 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIGAU i BOIX, Felipe Benicio 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
COSTA i GENER, Joan  
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 

DESUMVILA i GODALL, Joan 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RAFART, Narcís 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i SAMBOLA, Pere 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARSAL, Jacint 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PONS i COTS, Francesc  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PLENSA i BAUCELLS, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VICENTE i LOZANO, Manuel 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CARMINI i POCH, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Mataró l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BUSALLEU i CASABOSCÀ, Hilari 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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LLOBERA i NOËLL, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS i TORRENT, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARFÀ i BRUGUERA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Mataró 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(però, en aquest  registre de 1840 està 
inscrit i tatxat) 
 
--------------------------------------------- 
 
18. Partit de Manresa  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
AROLA, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLANSÓ, Celestí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PEJOAN, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FIGAROLA, Tomàs 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUJOL, Tomàs 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 

 
JANERAS, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARDERIU, Miquel 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SIJAR i CONESA, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PEJOAN, Bernat 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVERAS, Gaietà 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
AROLA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVA, Pau Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANMARTÍ, Magí 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL, Josef M.  
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ALMATÓ, Salvi 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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VALLBONA, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DENCÀS; Josef 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTILS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CODINA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GORT, Domingo 
Metge,  registrat al partit de Manresa 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLANSÓ, Antoni 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DOMÈNECH, Josef 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRABERIA, Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRABARIA (sic), Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARDERIU, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 

de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARDERIU, Valentí 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOIX, Jacint 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TARTER, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TUNEU, Josef Oriol 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ESTEBA, Martí 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SITJAS, Ramon 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLORENS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILA, Jaume 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 

132 
 



 
TRASSERRA, Josef 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FORNESA, Joan 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRAVER, Antoni 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Manresa l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
19. Partit de Montblanch  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MIQUEL  i PUIGGALÍ, Ramon 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CISQUER i GONZE, Joan 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CISQUER i FERRER, Joan 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RAMON, Joan 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RAMON i BERTRAN, Joan 
Metge,  registrat al partit de 

Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DOMENJÓ; Josef 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DALMAU, Antoni 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GENERÉS, Bernat 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PANADÈS, Francesc 
Metge,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MORERA, Joan 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BORRÀS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BORRÀS,  Gaietà 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASAS i FORCADA, Josef Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
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MIGUEL i ARBÓS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUIG, Antoni Josep 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARTÍ i BADIA, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PAN i BORRACH, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRILLA i BOFARULL, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VILA i PANADÈS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) (el 1840 ja està tatxat) 
 
PAYGÉS, Silvestre 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FERRER, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VIVES, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de 

Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASAS, Josef Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLAURADÓ, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
JUST, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Montblanch l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
20. Partit d’Olot  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GELABERT i PLANA, Geroni 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIGAUD  I VILLLONGUE, Joan (o 
Bigaud) 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUJADOR I CAROL, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SEGURA, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DIVÍ I VIDAL, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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PLANAS I OLIVER, Carles 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILANOVA, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIR, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COLOBRANS, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CLOS I FEIXAS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLAS, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MASOLIVER i GONZÀLEZ, Ramon  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CRUELLAS i COTS, Pere   
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARGENTÓ i MARSAL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 
d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MASIÀ i  SERRET, Jaume  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit 

d’Olot l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ESTORCH, Pau 
Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLORENS, Salvi 
Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PRAT, Rafael 
Metge,  registrat al partit d’Olot l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
21. Partit de Puigcerdà (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FABRA I BARNOLA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Puigcerdà l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BOSOMBA, Llorenç 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SUBIRANA, Matias 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LAGUARDA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAURI I CALLÍS, Antonio 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
TORT I PUIG, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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BARNOLA I GRAU, Guillem 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRAT. Lluís 
Metge,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RIBERA I  BOIX, Isidre 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Puigcerdà l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PARASOLS I BAIXERAS, Pau 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PARASOLS I JUNOY, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SERRA I NUET, Bartomeu 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILARDELL, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NICOLAU, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
NICOLAU I PONS, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAURELL I BATLLE, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 

 
LAVALL, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
22. Partit de Reus  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SIMÓ, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BAIGES, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BERGADÀ, Cristòfol 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ESTIVILL, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
DIMAS, Domingo 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BARBO, Matias 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SARDÀ i MASDEU, Andreu 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLABERIA I BORRÀS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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PRATS I SAVALL, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
OLIVER, Pau 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FIGAROLA i PÂMIES, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RABASSÓ, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BAIGES, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FAGES I FARRER, Domingo 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORRÀS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FONTANET, Faustí 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIRALLES, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
LLABERIA i SALAS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MATA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 

 
ALBERICH, Marian 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROCAMORA, Josep 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
AULESTIA, Prudenci 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SOL, Tomàs 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PÀMIES, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PASCUAL, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MIRALLES i VIDIELLA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Reus l’any 
1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SALES, Antoni 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RAMONET, Bonaventura 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Reus 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
JORI i LLABERIA. Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Reus 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
GATIMÓ, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 

137 
 



de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MARTÍ, Jaume 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ARTÍS i GARCIA, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SENTÍS i TOLDRÀ, Bernat 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FORT i VILLALONGA, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ROIG i MUNTER, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i PUÑED, Salvador 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAVALLER i LLEÓ, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CAVALLER i GORT, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 

MARINER i BORRÀS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLAURADÓ i SALVAT, Isidor  
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MOLINER i PELLICER, Eloi 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Reus l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i PIÑOL, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CUGAT i PELLICER, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MAGRIÑÀ, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SARDÀ, Andreu 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANS i OBRADOR, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PEDRET i BORRÀS, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CLAVERÍ, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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TRILLA i HERRERO, Josef  Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
FERRATER I BAIGES, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PONS, Ramon 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARQUÈS, Dionisi 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VILA i PANADÈS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ARANDES i CIURANA, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Reus l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
23. Partit de Sitges  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FONT i CARBONELL, Jaume 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
ANDREU i MAURELL, Esteve 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GILI, Justí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144)

 
COTS, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FALP, Felip 
Metge,  registrat al partit de Sitges 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ORTIZ, Pau 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Sitges l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
24. Partit de Seu d’Urgell  (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BLASI i PALAU, Josep 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
la Seu d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CASTELLÓ, Francesc 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
GRAMUNT, Simó 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PUIG, Josef 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SANVICENS, Marian 
Metge,  registrat al partit de la Seu
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 d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
BERNATJUAN, Francesc 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
SANS, Nicolau Antoni 
Metge,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
DIES i SOQUÉ, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
LLANGORT, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MAINER i PONCÉS, Martí 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PORTA, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PORTELLA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
RIBA i PERAIRE, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 

SERTAVÓS, Mateu 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VERA, Josep Nicolau 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CLAVEROL, Aleix 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PIULATS, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
VERGES, Joan Bonaventura 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
AUGER, Marian 
Cirurgià,  registrat al partit de la Seu 
d’Urgell l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
25. Partit de Solsona (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
LLOHÍS, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY i PORTEL, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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CAPDEVILA i CABALLOL, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
CAPDEVILA i SOLANS, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BACARIA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTA i MARRIERA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PORTA i MARRIERA, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
BORIA, Lluís,  
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
COY, Felip 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
RIVA i NADAL, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
VILELLA, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
(tatxat al registre de 1840) 
 
SOLER, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 

 
LLOHÍS, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
PLANA, Esteve 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
FORNELL i BATLLAURA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
MUIXÍ, Marian 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
TRILLA i MACIÂ, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Solsona l’any 1840 (RAMC, 
1840,22/144) 
 
CUGAT i RUFACH, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MARTÍ, Lluís 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
ROVIRA, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
PUIG, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
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PINÓS, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
SANMIGUEL, Joan 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
MOLINS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
RELAT, Josef  
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
VIDAL, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Solsona 
l’any 1840 (RAMC, 1840,22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
26. Partit de Santa Coloma de Farners  
(RAMC, 1840, 22/144 
 
CABRA, Salvador 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
CONGOST i VIÑAS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MUNI, (?) Miquel  
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
VIDAL, Josef 
Metge,  registrat al partit de Santa 

Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
OMS i BUXONS, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
LLENSA (?), Gaspar 
Metge,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
(Tatxat en el registre de 1840) 
 
POUDEVIDA i SAMSÓ, Francesc 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTAÑER i MIRALPEIX, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER i MASOS, Eudald 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
VILAPLANA i VIÑAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
OMS i GARRIGOLAS, Lluís 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUINTANA i DURALL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
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RIMABU i RODONS, Llorenç 
Metge- Cirurgià,  registrat al partit de 
Santa Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
AGUASIL i CAPELLÀ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
CARRERAS, Narcís 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MASSÓ i LLANAS, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
QUINTANA, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
RIBAS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
SERRA i LLORETA, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
SOLIVA i ELIAS, Joaquim 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
TERRADES i MOREST, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa

 
 Coloma de Farners l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS i RIBAS, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
ROVIRA i AROLAS, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
ROVIRA i ROCA, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MASSA i ARTAU, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
MASOLIVER, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Santa 
Coloma de Farners l’any 1840 (RAMC, 
1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 
27. Partit de Sant Feliu de Llobregat  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PASCUAL, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
COSTA, Ramon 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
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GIRBAU, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
OLIVERAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
HORTONEDA, Josef M.  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBOT, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAGÈS, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FAURA, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ARMENGOL, Carles 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASAJUANA, Jaume  
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 

de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
COLL, Valentí 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
LLUCIA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
RUBIOL, Bonaventura 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
HORTONEDA, Gabriel 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PONS, Joan 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SERRA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Sant Feliu 
de Llobregat l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ANDREU, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABANELLAS i CANDALÓ, Jaume 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 

144 
 



CANALS, Pau 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CARRENY, Domingo 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CIVIT, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DOMÈNECH, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GUASCH, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MONER, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUERALTÓ, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
FORNS i FEU, Rafael 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA i PRAT, Francesc  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 

Sant Feliu de Llobregat l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
28. Partit de Tarragona (RAMC, 1840, 
2/144) 
 
VECIANA, Josef 
Metge cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GUASCH, Eduard 
Metge cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BERTRAN, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CLANXET, Plàcid 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COLOM, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CALERO, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CATALÀ, Josef Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MALLAFRÉ, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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MARTÍ, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRET, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRET, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PLANAS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASCALL, Josef 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TORRES DE IBAÑEZ, Josep 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TRUCH, Sebastià 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Tarragona 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BERTRAN, Raimon 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASAS, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 

 
FERRATER, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FOLCH, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GAVALDÀ, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GRANADA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PARCET, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PRATS, Magí 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PLANAS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SANTAMARIA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
TORNER, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de 
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Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VOLTAS, Esteve 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SARDÀ, Llorenç 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SANS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VIÑAS, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SAYA, Esteve 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Tarragona l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
29. Partit de Tàrrega (RAMV, 140, 
22/144) 
 
Està en blanc en el document 
 
--------------------------------------------- 
 
30. Partit de Tortosa  (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CRUSAT, Raimon 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 

Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GALI, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ANDRÉS, Romuald 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BESORA, Vicent 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VERDEGUÉ, Ignasi 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SANCHO, Nicolau 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
NAVARRO, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MURALL, Salvador 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ANDRÉS, Rafael 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
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TUBAU, Baldiri 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ABELLÓ, Marian 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTELLVÍ, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MADUELL, Joan 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBAS, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PASTOR, Vicenç 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
VISCARRO, Ignasi 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESPINOSA, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESPINOSA, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 

 
ESPINOSA i URQUIZU, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANGÜEZA, Felip 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER, Pere 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TOMÀS i SALOM, Vicent 
Metge,  registrat al partit de Tortosa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TRAGINER, Bautista 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ROIGÉ, Ramon 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MIR, Joaquim 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BEL, Vicent 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BOIX, Tadeo 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
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VILANOVA, Manuel 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FUCHO (?), Josef Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
DESPAZ, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
ARMENGOL, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FERRERES, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BORRELL, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG i GRIÑÓ, Alexandre 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CUBELLS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PEGEROLES, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 

 
VIÑA, Roc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MOMPOU, Fulgenci 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
URQUIZU, Miguel 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VERGE, Domingo 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ROYA, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BORAU, Tomàs  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PIÑOL, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ANCÓ (o ANIÓ), Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VIVES, Vicenç 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
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Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PIÑOL, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASTRUCHI (?), Josef  
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FERRERES, Salvador 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BOIX, Pere 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SUÑÉ, Joan 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VERGE, Miquel 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG i VERICAT, Alexandre 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VIDAL, Ramon  
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 

 
LAPLANA, Ramon 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CARDONA, Francesc 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
RAMS, Marian 
Cirurgià de pràctica,  registrat al partit 
de Tortosa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
31. Partit de Talarn  (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MIR, Tomàs 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Talarn l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MIRÓS, Carles 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Talarn l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SALIS, Felip 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALIS, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONIFACI, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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MIRÓS, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MONCUNILL, Joaquim 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASSA, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DÒRIA, Marian 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRÓ, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALAT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
XIMENEZ, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BADIA, Josef 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BAGUER, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARTOMEU, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144)

MONTANER, Miquel 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DURÓ, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
RABASSA, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SANGLADA, Joan 
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
VIDAL, Esteve  
Metge,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SUAREZ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DESGER, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAGÉS, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DÒRIA, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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SEGÚ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SIUMALLA (?), Geroni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FARRÚS, Bonifaci 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRAVET, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SAURA, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
REY, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BARRAU, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PIQUER, Joaquim 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PRADES, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PIQUER, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ARGULLÓS, Alonso 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 

 
CASTELLS, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TARRAU, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
YTER, Agustí 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASTELLÀ, Blai 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GALLART, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BASTIDA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASANOVAS, Oleguer 
Cirurgià,  registrat al partit de Talarn 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 
31. Partit de Terrassa  (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GRAU, Ezequiel 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
HOMS, Pau 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
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PASCUAL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CAMPS, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUIG, Pere Jaume 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SAMPER, Pau 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VALLS, Francesc d’A. 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GUBERT, Paolo 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PONT, LLorenç 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CHAVELI, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
TORRENS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 

Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CANALDA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Terrassa l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BOATELLA, Domingo 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PONT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA, Josep 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CIRERA, Vicenç 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROIG, Joan 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SURO, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROCA, Valentí 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
HOMS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GRAU, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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VIÑAS, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GRAU, Salvador 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROSÉS, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CANALDA, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BOSÉ, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GOLOBART, Sebastià 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLÉ, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CABAÑAS, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAMITJANA, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de Terrassa 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 

32. Partit de Torroella de Montgrí  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ALMAR, Narcís 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASELLAS, Pelegrí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
TREMOLOSA, Agustí 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUPES (?) I BORRELL, Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MASSAGUER, Isidre 
Metge,  registrat al partit de Torroella 
de Montgrí l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MARTINEZ DE HUETE, Manuel 
Metge,  registrat al partit de Torroella 
de Montgrí l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASELLAS, Lluís 
Metge,  registrat al partit de Torroella 
de Montgrí l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
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ROMAGUERA i MAS, Joan 
Metge,  registrat al partit de Torroella 
de Montgrí l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SAGÀS, Joan 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROMAGUERA, Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLOVERA i QUINTANA, Joan 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MINISTRAL, Joaquim 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUXARONS, Pere 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
CARABÓ, Bonaventura 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SABEÑA i PARNAU, Jaume 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i BORRÀS, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 

 
MINISTRAL i FALGUERAS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUXARONS, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
DEULOFEU, Joan 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
QUINTANA, Narcís 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GICH i DALMAU, Pere 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASADEMONT, Baldiri 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MAJÓ i RIBAS, Jaume 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Torroella de Montgrí l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
33. Partit de Vilafranca del Penedès 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESCAYOLA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
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Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ESCAYOLA, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALA, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
ABREU, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Vilafranca 
del Penedès l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CASTELLTORT, Joan 
Metge,  registrat al partit de Vilafranca 
del Penedès l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CRISTIÀ, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Vilafranca 
del Penedès l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
TORT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de Vilafranca 
del Penedès l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BADIA, Marian 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
BALTÀ, Josep 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 

CODERCH, Dalmacio 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
RIBA, Francesc,  
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALÓ, Domingo 
Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilafranca del Penedès l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
34. Partit de Vic  (RAMC, 1840, 
22/144) 
  
CAMPÀ, Climent 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS i DEVESA, Josep 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TERRES i ESCOBET, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
GISPERT i VILA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUCH i PASCUAL, Josef  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DUCH i BASIL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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BENET i COROMINAS, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TERRICABRAS, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALADICH (sic), Joaquim 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
(probablement sigui Salarich) 
 
LOPEZ, Francesc 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROMA i BIGALL, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PICART, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
AGUILAR, Ezequiel 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT i ESTRADA, Joan 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CAMPÀ, Esteve 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASAS, Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 

ALSINA, Andreu 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FONT i FONT, Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG i FÀBREGAS, Josep 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLÀ, Melcior de  
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
JOFRA i VENDRELL, Josep 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
COSTA,  Josef 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PUIG, Sebastià 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER i BRUSASSA, Pau 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLANLLONCH, Andreu 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MORERA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PARÉS, Jaume 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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VILAR, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SALGOT, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Vic l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASABOSCA, Maurici 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Vic 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PAIXAU i FERRER, Francesc 
Cirurgià llatí,  registrat al partit de Vic 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SERRA i BUFIÀ, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SARRADELL i SURROCA, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MARBÀ i SOLÀ, Francesc 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
TREVERIA i COMELLAS, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
QUINTÀ i PUJOL, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SUÑER i CAMPS, Esteve 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 

de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ROMA, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FORNESA i SABORIT, Antoni 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ROMEU, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SANTOLL  i BONIFACI, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BONAFÓS i BLANCH, Joan 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MOLAS i MUNTADES, Josef 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
STORCH, Tomàs 
Cirurgià romancista,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BARTRA i XICOLA, Antoni 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit 
de Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
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LILLO i JOVER, Rafael 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TARANTINO, Francesc 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BUJONS i CIRERA, Josef 
Cirurgià sagnador,  registrat al partit de 
Vic l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
35. Partit de la Vall d’Aran  (RAMC, 
1840, 22/144) 
 
ADEMÀ, Ramon 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VIDAL, Antoni 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
RIU, Josef 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MOLA, Joan 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SAMBRAT, Antoni 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 

 
BORDAS, Antoni 
Metge,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUJOL, Antoni 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MONLAU, Pau 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
RICART, Bartomeu 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
COGMOLA, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MONLAU, Jaume 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
RICART, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
DELSENY, Lluís 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PUJOL; Agustí 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
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d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MIDAN, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PABA, Andreu 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CONDÓ, Miquel 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
ROMEBA, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de la Vall 
d’Aran l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
36. Partit de Vilanova i la Geltrú  
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIR, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
LÓPEZ, Gaietà 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
GALCERAN, Carles 
Metge,  registrat al partit de Vilanova i 
la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 

CAMPRODON, Ignasi 
Metge,  registrat al partit de Vilanova i 
la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MALET, Francesc 
Metge,  registrat al partit de Vilanova i 
la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BALLESTER, Salvador 
Cirurgià,  registrat al partit de  
Vilanova i la Geltrú l’any 1840 
(RAMC, 1840, 22/144) 
 
VALENTÍ, Ignasi 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BARCELÓ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
CERDÀ, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
SENDRA, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FORN, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VILAR, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
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i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
MONTÉ, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Vilanova 
i la Geltrú l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
--------------------------------------------- 
 
37. Partit de Valls (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
LLEOPART, Pere 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
VALENTÍ i BASA, Antoni 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
FERRER i BATLLE, Ramon 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
PARETA i SOLER, Josef 
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
BENAPRÉS i ROVIRA, Rafael  
Metge-Cirurgià,  registrat al partit de 
Valls l’any 1840 (RAMC, 1840, 
22/144) 
 
GIRÓ, Joan Antoni 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 

SARDÀ i CODINA, Ramon 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MIRACLE i CESAT, Santiago 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
PRATS, Joan 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
BONET, Joan Antoni 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Isidre 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
TEXIDOR, Rafael 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Enric 
Metge,  registrat al partit de Valls l’any 
1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
JAUMEJOAN, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i GABRIEL, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MARTÍ i BORRÀS, Gaietà 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
CASALINS, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
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DOMINGO, Dimas 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
DOMINGO i CASAMAJÓ, Pere 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Manuel 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
FERRER, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
SOLER i CONTIJOCH, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLAVERIA i OLIVER, Joan 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 

ABELLÀ i BUSQUET, Idelfons 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MAS i ISERN, Francesc 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
LLAURADÓ i VIDAL, Ramon 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
HUGUET i CASTELLÓ, Bernat 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
MESTRES, Josef 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
 
ROVIRA, Isidre 
Cirurgià,  registrat al partit de Valls 
l’any 1840 (RAMC, 1840, 22/144) 
--------------------------------------------- 
 

 
 

 
 

Annex II. Metges i cirurgians de la ciutat de Barcelona. 1840. 
 
Arxiu Reial Academia de Medicina. (RAMC, 1840, lligall 22 , document núm. 144) 
S’indica el domicili 
 
METGES CIRURGIANS 
 
ACHARD, Joan     c. Bòria 
ARBOIX, Josef     Pansas, 2.  
ARMENDÁRIZ, Benigno    Alba, 1 (abans,  a Conde del 
      Asalto, 16) 
ARMENTER, Josef    (en la Audiencia) 
ARTOLA, Josef     Conde del Asalto, 102 (+) 
AGUILERA, Josef    Sant Pau, 27  
ALCOVERRO, Joan    Unió 9  
ARGELICH, Joan Xavier    Pi (+) 
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BEYA, Andreu     Baixa de Sant Pere 
BARTRA, Joan     (barri de Gràcia) 
BADIA, Ignasi     Sant Ramon, 30 
BARRET, Joan Rambla Santa Mònica, última 

entrada (abans,  Escudillers 
Blancs, 3) 

BERGADÀ, Manuel Barceloneta 
BONEU, Vicenç Plaça de l’Àngel, 6 (tatxat) 
BREMONT, Josef c. Gobernador 
BRUGUERA, Simon c. Fernando, 7 
 
CEZAT, Josef Unió 
COSTA, Antoni Hospital 
CREHUET, Pau barri de Gràcia 
CAPDEVILA, Josef Manuel de Estudios (abans Gobernador) 
CASTELLS, Josef  Sant Pau 
CIL, Joaquim Nova de Sant Francesc 
CARLES, Josef  
CODINA, Antonio Conde Asalto, 19 
COLOMER, Antoni Rambla, 100 
CORTADA, Benet de  
CROUS, Esteve Petritxol 
CUSACHS, Josef Ampla, 38 
CARÓS, Francesc de P.  Convent de santa Mònica 
CAMPANER, Joan Ramon Palla, 3 
 
 
DALMAU, Joaquim Petritxol 
DURAN i OBIOLS, Raimon Baixada de Sant Miquel 
DRAPER, Pau Cristina 
DURAN, Joan Condal (abans,  a Plaça de la 

Cucurulla) 
DOMBRINAS (?), Gerard Trentaclaus, 7 
DOMÈNECH, Ignasi Unió 
 
ESPLUGAS, Joaquim Quintana 
 
FÀBREGAS, Josef Palla 
FERRER GARCÉS, Ramon Carme (abans, a Conde del 

Asalto) 
FERRERAS, Josef Oriol Flassaders, 20 
FOIX, Joan B.  Petritxol, 13 
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FOLCH, Francesc de P.  Unió, 3 
FONT, Pere Moncada, 7 
FERRERAS, Marian Unió 
FUSTER, Narcís Boqueria, 8 
FORS, Joan Espaseria, 5 
FONTSERÉ, Pau  barri de Gràcia 
FRANQUESA, Josef Oriol Riera del Pi, 15 
 
GRAU BASAS, Agustí c. dels Banys 
GALÍ, Ignasi  (a l’hospital civil) 
GUITART, Miquel Ampla, 49 
GRANADOS, Josep Ciriaco Sant Pau, 18 
GOLFERICHS, Raimon Archs 
GRANADA, Joan Boquer, 2 (tatxat  nom) 
GOMIS (?), Antoni Carme 
GRASSET, Vicenç La Nau 
GOU, Francesc Quintana, 15 
 
JANER, Feliu Jerusalem 
JOANA, Joaquim Barcelonesa (Sant Miquel, 47) 
JUANICH, Francesc Gignàs 
 
LÓPEZ DE ACEBEDO, Gaietà Conde del Asalto 
 
MENDOZA, Antoni Trentaclaus, 1(?) 
MÉNDEZ, Santiago Banys 
MAS, Francesc Condal 
MOLAS, Joan (tatxat) Plaça de l’Oli 
MINGUEZ, Manuel Sant Ramon, 30 
MAINER, Antoni Pi, 13 
MANEJA, Pau Alta de sant Pere 
MATAS, Salvador Tapineria 
MESTRE i BLAY(?) Sombrerers 
MAS, Salvador (tatxat) Canuda 
MASCARÓ, Josef Carme 
MARTÍ i CUADRA, Joan Ginjol 
MER, Ramon Arc de sant Francesc 
MORELL i MARTORELL, Josef Condal 
MER, Tomàs Ripoll 
MASSÓ, Josef Sant Ramon 
MIRALL, Gervasi Amèlia, 11 
MORAGAS, Francesc Peu de la Creu, 21 
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NADAL i LACABA, Rafael Basea, 3 
NADAL i JANER, Joan de Déu Basea, 3 
NAVARRA, Josef Oriol Carme (abans, Portaferrissa) 
 
ORFILA, Joan Pansas 
OLLER i FONT, Vicenç (tatxat) 
OLLER, Vicenç  
 
PULIDO, Francesc Conde del Asalto 
PARASOLS, Manuel Baixa de sant Pere 
PICAS, Wenceslao Carme, 100 
PLANAS, Pau Jaime Giralt 
PUIG, Josef Hospital, 34 
PEREZ, Josef Lorenzo (tatxat) Rambla, 12 
PUSALGAS, Ignasi Hospital, 70 
PLANAS, Josef Ampla, 39 
PLANA i CONILL, Ramon Jerusalem, 19 
 
RIBERA, Francesc X (tatxat) 
RICART, Josef Sant Ramon 
REINES, Rafael Baixa de sant Pere 
ROVIRA i COTS, Joan Plateria 
RAULL, Gaietà Cucurulla (abans, Hospital) 
RIBES, Josef Candelas, 1 
RIBOT, Joan Carme, 102 
RIBOT, Joan de Déu Carme, 102 
ROCA, Josef (Hospital civil) 
ROVIRA, Marc Sant Pau   
RIU i LLOBET, Pere Cadena, 23 
RAMON, Lluís Sant Pau, 7 
ROMAGOSA, Josef Ciutat, 24 
 
SALVÀ, Jaume (tatxat) Llauder 
SAGUÉS, Francesc Gobernador 
SOLER, Tomàs Avemaría, 1 
SOLÉ, Josef Barcelonesa (Sant Miquel, 7) 
SOQUÉ, Antoni Isabel II, 5 
SERRET, Ferran Maria Sant Rafael, 22 
SOLÀ, Josef Oriol Flassaders, 24 (després, 

Hospital Civil) 
SIRAROL, Pere Joan Plaça Santa Caterina 
SIRAROL i MAIMÓ, Cristòfol Basea 
SOLER, Josef Rambla 
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SANCHEZ i CORNET, Antoni Plaça Nova 
SISTACHS i BANÚS, Llorenç Rech  
SANLLAY, Joan Baixada Santa Eulàlia 
 
TRASSERRA, Francesc Quintana 
TERRADA, Pere Conde del Asalto 
TORRES, Joan B. de  Arolas, 1 
 
URIBARRI, Cipriano de Plaça Cucurulla (després Santa 

Mònica) 
UMBERT, Antoni Capellans 
 
VALL i ROVIRA; Josef Santa Anna 
VIETA, Pere Pi, 9 
VIETA i SASTRE, Joan Escudillers 
VIÑOLAS, Josef Canuda 
VIDAL, Llorenç Placeta dels Cecs (Font de S. 

Miquel, 2) 
YAÑEZ, Ramon Escudillers, 41 
YLLA, Joan Condal 
YSERN, Jaime Conde del Asalto 
YSERN, Francesc de P. Conde del Asalto 
YSERN, Pere Plaça dels Argenters 
 
ZULUETA. Frederic Alta de Sant Pere   
ZEMIT, Mariano Conde del Asalto 
ZETCLEICH, Francesc Hospital 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
METGES 
 
ALRICH (?), Domingo Baixada Santa Eulàlia 
BENET, Joan B. (tatxat) Raurich, 3 
CABALLERIA, Miquel Trenta-claus (Avemaria) 
CALVERAS, Josef Ciutat 
CASACUBERTA, Francesc Palma de sant Just 
DRAPER i PLANTADA, Miquel Riera de sant Joan, 22 
FLOTATS, Josef (tatxat) Baixada de sant Miquel 
GRAELLS, Marian Rambla 
LÓPEZ, Joan Banys 
OLLER i FONT, Vicenç Plaça de santa Anna, 3 
PORTA, Ignasi Baixada de sant Pere 
PUÑED, Francesc Unió 
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SAUCH, Bonaventura (tatxat) Unió 
TENAS, Ramon Tapineria 
 
 
CIRURGIANS LLATINS 
 
CASAÑER, Joan Carme, 51 
FERRER, Joan 
RIBERA,  Francesc X Jaume Giralt 
RODES, Domingo (tatxat) 
ROVIRA, Jaime (id) Hospital, 102 
TORT, Domingo (id) 
VIDAL, Pere Pi 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CIRURGIANS  ROMANCISTES 
 
APIGNANI, Antoni Ferran 
ARBÓS i TOMÀS, Antoni (=, tatxat) 
ARMENDARIZ, Josef Rambla, 83 
BATLLE, Francesc (=) Nova Sant Francesc 
CANET, Narcís (=) Rambla 
DELITE (?), Joseph ntoni Barcelona (Font) 
FONT, Joan (=) Lancàster 
LACASA, Francesc Carders 
MARQUÉS, Baldiri Escudillers, 63 
MASIP, Josef (Gràcia) 
MASÓ, Salvi Carme 
PADRÓS, Josef  Sant Ramon 
PAHISA, Francesc (=) Carders 
PINIELLA, Manuel (=) Condal 
RAMOS, Francesc (=) Gignàs 
VINADER, Joaquim Ampla, 28 
 
CIRURGIANS SAGNADORS 
 
ALSINA i PEYRE, Ferreol Tantarantana 
APIGNANI, Antoni Rambla 
APIGNANI, Tomàs Fernando Séptimo 
BERGALLÓ, Joan Mercè 
CASAÑER, Eudald Cadena 
GIRBAU, Joaquim 
MONT, Josef plaça S. Francesc d’Asís 
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MARTÍ i CUADRAS, Joan Rech. 
MARQUÉS, Joan (=) Ripoll  
ROSELLÓ, Antoni  Sant Antoni Abat 
SOLA, Bonaventura Flassaders 
MASÓ, Josef Sant Ramon, 22 
VERGÓS, Antoni Sant Antoni Abat 
 
CIRURGIANS 
 
ALEIX, Gaietà (=) 
BARBANY, Jacint (=) Sant Gerona, 4 
CASAÑER, Eudald (=) (S) Cadena 
GRAU, Narcís barri de Gràcia 
GUIA, Joan (=) (S) Bòria 
MASIP, Josef (=) ® barri de Gràcia 
MARTÍ i CUADRAS, Joan (=) ® Rech, 24 
RICART, Ignasi Baixa de sant Pere 
VILANOVA, Ramon Pl. Santa Caterina 
VERGÓS, Antoni (=) (S) sant Antoni Abat 
 
MESTRES SAGNADORS 
 
ALMASQUER, Joaquim 
BOFARULL, Libori Riera del Pi 
DURAN, Pau 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EXTRAMURS DE BARCELONA 
 
Metges cirurgians 
 
DOMÈNECH, Ignasi 
LACERNA, Miquel Sant Andreu de Palomar 
TRULLÀS, Pau Sant Andreu de Palomar 
LLATA, Domingo Sant Andreu de Palomar 
 
Metges 
 
CANUDAS, Segimon Badalona 
CASANOVA i FERRAN, Salvador Sarrià 
FERRERAS i FONT, Joan Badalona 
PARÉS i FERRERAS, Francesc de P.  Badalona 
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Cirurgians 
 
CABANELLAS i CANDALÓ, Rafael Badalona 
COLOMER, Joan Badalona 
MOGA i ESPAÑA, Francesc Sarrià 
PARÉS, Francesc  Badalona 
POU. Narcís Sant Andreu de Palomar  
TURELL, Bernat Sarrià 
 
 
Nota: Els de Gràcia estan considerats com a barri de Barcelona.  
Gràcia va ser municipi independent l'any 1850 i va tornar a ser annexionat el 1897.  
 
 
“Llista dels que s’han trobat después d’haver presentat la classificació 
 i no se sap el domicili d’alguns, pertanyent molts a l’exèrcit 
 i altres es creu que no exerceixen la carrera” 
 
Bonet, Joan Baptista 
Tafall, Antoni 
Cisternas, Rafael 
Pulido, Josef 
Delhom, Joaquim 
Appignani, Antoni (fill) 
Colmeiro, Miquel 
Ramon, Lluís 
Oliva, Francesc 
Rovira i Torrebadella, Joaquim 
Argelich, Joan Xavier 
Bosch, Bonaventura 
 
Carós, Francesc 
Arrós, Francesc 
Rodés, N (fill) 
Rodés, Domingo (pare) 
Jordana, N 
Fuster, Narcís 
Almasqué, Joaquim 
Sarti (sic) i Cuadra, Joan 
Capdevila, N (c. Flassaders) 
Palau i Flaquer, Pere (Regomir) 
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Segueix una “Lista (muy incompleta) de los señores facultativos domiciliados en 

Barcelona, hecha en 1840” 
 
Té quatre pàgines, i uns 150 noms (aproximadament), amb addicions i tatxadures.  
En tots es diu el tipus de títol. Pràcticament són els mateixos noms.  
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Gimbernat, 2011 (*), 55, 171-181 
 
 

NOTA SOBRE LA INSTRUCCIÓ D’INOCENCIO JUNCAR 
REYES (1861-1920), SORDMUT I CEC DE LA CASA DE 

CARITAT DE  BARCELONA. 
 
 
Edelmira DOMENECH i LLABERIA 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
 
RESUM: Es recorda l’esforç que es va fer a la Casa de Caritat de Barcelona, i a 
l’Escola Municipal de cecs i sordmuts, pel que fa al cas d’Inocencio Juncar Reyes, 
sordmut de naixement i cec des dels cinc anys. S’aporten dades sobre la seva vida; 
la repercussió en diversos diaris i revistes i el coneixement  d’aquest cas, recollit en 
la literatura especialitzada dels Estats Units. Dades sobre els seus mestres: Antoni 
Rispa i Francesc Valls i Ronquillo.   
 
PARAULES CLAU: Inocencio Juncar Reyes. Ensenyament de cecs i sordmuts. 
Ssegle XIX. Casa de Caritat de Barcelona. Antoni Rispa. Francesc Vall i Ronquillo.  
 
RESUMEN; Se recuerda el esfuerzo  realizado en la Casa de Caridad de Barcelona, 
y en  la Escuela Municipal de ciegos y sordomudos,  en el caso de cas Inocencio 
Juncar Reyes, sordomudo de nacimiento, y ciego desde los cinco años. Se aportan 
datos sobre su  vida; la repercusión en diversos periódicos y revistas y el 
conocimiento de este caso, mencionado  en la literatura especializada de los Estados 
Unidos. Datos sobre sus profesores: Antoni Rispa y Francesc Valls i Ronquillo.   
 
PALABRAS CLAVE: Inocencio Juncar Reyes. Enseñanza de ciegos y sordomudos.  
Siglo XIX. Casa de Caridad de Barcelona. Antoni Rispa. Francesc Valls i 
Ronquillo.  
 
 
Introducció. Hi ha un document de l’any 1876 a l'arxiu de la RAMC, 
tramès per l'Ajuntament de Barcelona, pel qual es regala  a l'Acadèmia una 
fotografia d'Inocencio Juncar, persona cega, sorda i muda, que està 
ingressada a la Casa de Caritat de Barcelona.  És un cas notable pel grau 
d'instrucció que ha assolit. Aquest article vol recordar, sistematitzant la 
informació, però amb poques dades noves, la importància de l'ensenyament 
fet a Juncar, en el context del seu temps al món. La trobada d'aquesta  
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fotografia a l'arxiu de la RAMC ha sigut l'estímul per a recordar un fet 
important, poc conegut, en la història pedagògica i mèdica de Catalunya.  
 
El document: El document (1) enviat per l'Ajuntament, diu textualment:  
 
"Vistos los sorprendentes adelantos hechos en la instrucción por el sordo 
mudo y ciego Inocencio Juncar y Reyes, bajo la exitosa (?) e inteligente 
dirección del Profesor D. Francisco de Asís Valls y Ronquillo, Director de 
la Escuela de ciegos y de sordo-mudos de esta ciudad, este Ayuntamiento 
tuvo a bien acordar que se hiciese una tirada de cien ejemplares del retrato 
del expresado sordo mudo y ciego, para repartirlo además de los Sres. 
Concejales, a todos los colegios de ciegos y de sordo-mudos de España y a 
algunos del Extranjero, como igualmente  a las Academias de Medicina.  
 
Lo que, cumplimentando el mencionado acuerdo, tengo el honor de 
participar a Vd.  remitiéndole uno de dichos ejemplares. Dios gde. a Vd. 
ms. as.  Barcelona 16 setbre. 1876. El Alcalde Constitucional Presidente. 
(il·legible).  Iltre. Sr. Presidente de la Academia de Medicina de 
Barcelona".  
 
Hi ha la fotografia, i al darrere els segells de la Casa Provincial de Caritat i 
de l'Ajuntament de Barcelona.  Aleshores Juncar tenia 14 anys.  Les notícies 
que han quedat sobre ell són relativament  escasses. El més detallat és un 
estudi de Jaume Pastor, de l'any 1920-21.  
 
Qui era Inocencio Juncar.  Va néixer en el poble de Nonaspe, a la Franja 
d'Aragó, en el límit de la Terra Alta, el 28 de desembre de 1861. Era fill de 
pagès. El pare va morir quan ell tenia tres anys. Era sord-mut, i la mare 
vídua tenia dificultats per a cuidar-lo.  El van poder ingressar a la Casa de 
Caritat de Barcelona, on potser podria rebre algun tipus d'ensenyament.  
Ingressà el 2 de març de 1865 i s'hi va estar tota la vida. Quan tenia cinc 
anys una infecció als ulls (oftalmia purulenta), el va deixar cec.  En aquell 
temps els nens amb deficiències sensorials podien rebre ensenyament a 
l'Escola Municipal de cecs i sord-muts de Barcelona.  
 
Pastor explica que quan Juncar començà a anar  a aquesta escola no tenia 
cap instrucció. Va tenir un primer mestre de qui ell guardava molt bon 
record, el senyor Antoni Rispa (1836-1869), que malauradament va morir 
aviat. El segon mestre va ser el Sr. Francesc d'Asís Valls i Ronquillo, que va 
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poder fer amb ell una tasca docent extraordinària.  Aconseguí que aprengués 
moltes coses, ateses les possibilitats de comunicació. L'èxit va ser important 
i en les festes de final de curs, o en altres actes, Inocenci Juncar era ensenyat  
com un cas extraordinari d'aprenentatge, que algunes vegades fou presentat 
a les autoritats o recollit per la premsa.  
 
Repercussió. Rastrejant en part  a internet, i també en algunes biblioteques i 
arxius, hem pogut trobar referències a la tasca docent de Valls i Ronquillo,  i 
a les aptituts per aprendre d'Inocenci Juncar. Recordem que havia nascut el 
1861, tres dies abans d'acabar l'any.  
 
El 1874 hi ha una notícia, feta per Agustí Urgellés de Tovar (1828-1895), 
articulista i periodista, publicada a La Gaceta Universal (secció Entreacto), 
i sembla que també s'acompanyà d'un dibuix de Tomàs Padró i Pedret  
(1840-1877), gravat per Sadurní. Ho hem vist recollit a "La Imprenta",  en 
una nota curta que diu textualment:  
 
". - La revista 'Gaceta Univesal' en su número últimamente publicado 
contiene el siguiente sumario de materias: - "El Entreacto".  - 
Interesantísimo - Inocencio Juncar y Reyes, sordomudo de nacimiento y 
ciego, alumno de la escuela de sordo-mudos de Barcelona, sostenida por el 
Excmo. Ayuntamiento, y albergada en la Casa Provincial de Caridad, por 
A. Urgellés de Tovar - Inocencio Juncar, dibujo de T. Padró y grabado de 
Sadurní - " (2) 
 
* Altres referències es troben a "La Dinastía", entre 1890 i 1898. Se sol 
explicar el rendiment en exàmens, així el 22 de juny de 1890 es publica:  
 
"El sordomudo y ciego Inocencio Juncar y Reyes, demostró,  a pesar de 
estar poco menos que incomunicado  con los demás hombres, por faltarle 
los sentidos de relación, que conoce perfectamente la geografía, aritmética, 
historia, escritura y las demás asignaturas que completan la primera 
enseñanza". (3) 
 
Altres referències semblants les trobem en els números de "La Dinastía" de 
3 de juliol de 1894, en que es fa un elogi de la capacitat pedagògica del Sr. 
Valls i Ronquillo (4),  i del 22 d'abril de 1898 (5).  
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** Igualment a La Vanguardia, en aquest temps final del segle XIX. ja es 
valoren alguns aspectes de les habilitats de Juncar, i la repercussió que va 
tenir en les persones a qui era ensenyat, com a alumne brillant, fossin la 
Reina regent o el governador de la província. En el primer cas, la Reina 
regent, Maria Cristina, li va atorgar una pensió vitalícia per estar a la casa de 
Caritat.  En el segon cas el governador civil de Barcelona li va regalar un 
vestit (6).   

* També a "La Correspondencia de España", de l'1 de setembre de 1901,
on es diu, en relació a un cas semblant de Madrid : 

"sobrevívele en Barcelona otro sordomudo ciego, llamado Inocencio 
Juncar, cuyo saber y pericia si honran a su maestro Valls y Ronquillo, son 
desconocidos fuera de la región del Principado, y acaso, acaso, fuera de la 
Escuela en que se educa" (7).  

Aquesta referència de supervivència és respecte a Martín de Martín y Ruiz, 
nascut a Valladolid, , també cec i sordmut, poc més gran que ell, que estava 
en un col·legi de  Madrid. El seu professor era el Sr. Carlos Nebreda y 
López, director de l'escola esmentada de Madrid. Els dos cecs es van trobar 
a Barcelona l'any 1873, en el viatge de tornada  que el Sr. Nebreda havia fet 
a Viena amb el seu deixeble (8).  

Repercussions més especialitzades.  Aquestes formes d’ensenyament a 
persones amb les disminucions sensorials  esmentades  han estat objecte 
d’alguns estudis, ja sigui en referències antigues (9), o més tardanes  (10). 
Entre els antecedents d’un cert interès, i aquí només els esmentem, cal 
recordar els de Josep Ricart, pel que fa als cecs, que es considera el primer 
mestre de cecs a Catalunya; i i Pere Llorens en el dels sordmuts, ideant un 
sistema propi de signes, superat per la difusió del de Louis Braille (11). 
També cal recordar el cas anterior de Jaume Isern, cec de Mataró, que va 
tenir una activitat musical intensa com a organista d’església i fou objecte 
de l’atenció mèdica del Dr. Francesc Campderà (12).   

Repercussions a l'exterior.  La repercussió exterior de l'ensenyament 
d'Inocencio Juncar ha estat molt petita, o no ens ha arribat ni l'hem pogut 
trobar.   En el segle XIX això era important i sembla que el grau d'instrucció 
que va assolir fou notable.  Hem vist principalment un escrit publicat als 
"American Annals of The Deaf", de l'any 1893, que es publicaven a 
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Washington  (13). en que se citen el cas d'Hellen Keller, que va tenir una 
gran repercussió mundial, i després el d'Inocenci Juncar.  Se li dediquen 13 
línies, en anglès, que val la pena, fer conèixer:  
 
"Inocencio Juncar y Reyes.  - El "Deaf-Mutes's Register" de 13 d'abril de 
1893, té una notícia, llarga i interessant, d'Inocencio Juncar y Reyes, un noi 
sord i cec, educat a l'Escola Municipal per a sords i cecs de Barcelona, 
Espanya. La notícia va ser traduïda per F.G. French, del Volta Bureau, a 
partir d'una història de l'Escola escrita per Sr. Francesc d'Asís Valls i 
Ronquillo, publicada el 1888.  
 
Juncar, com se li diu normalment, va néixer sord, o s'hi va tornar a la seva 
infantesa inicial.  Va perdre la vista en el seu sisè any i aviat se'l va 
col·locar en el departament per a sords de l'escola. Se li va ensenyar amb el 
mètode manual i va rebre instrucció religiosa i moral, va llegir llibres, en 
tipus en relleu, escrits amb l'aparell de Llorens.. Va estudiar història 
natural, geografia, aritmètica i geometria i coneixements generals".   
 
Què sabia fer Inocencio Juncar. A més de les que s'han dit com a mostra 
de bon ensenyament a l'Escola, Juncar sabia anar pel món, a la seva manera. 
El millor relat és probablement el que va publicar  l'any 1921  Jaume Pastor, 
a la revista “La Paraula" (14). És un text relativament ampli que mostra un 
bon coneixement de la persona, amb qui va fer amistat.  Explica que a 
l'arxiu de l'escola no hi cap full d'estudis. La conversa, que no era 
evidentment verbal, està plena d'infinitius, en comptes de formes 
conjugades, i els adjectius se solen emprar de manera senzilla.  
 
Explica que el seu primer mestre va ser el Sr. Rispa: "Mi primer maestro ser 
Rispa, yo querer mucho, enseñar bien, paciencia mucha".  "Tiempo poco, 
morir pronto, tísico".  

Després la plaça de mestre va anar a oposició; hi havia dos candidats, els 
senyors Puertas i Valls. Diu Juncar: "ganar Valls y enseñarme Valls.... Yo 
aprender primero la dactilología... Yo aprender mucho sistema ciegos 
Llorens, después Braille. Yo conocer todos sistemas ciegos. Yo contento, yo 
estudiar mucho siempre si; gandul no; yo querer saber mucho".  
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En un altre lloc diu que s'estimava tant als cecs com als sordmuds, però 
preferia anar amb aquests, perquè "estos ver cosas y decirme como ver y 
coger brazo..." "yo caminar seguro con sordomudos".  
 
Però sovint anava sol per Barcelona, amb el seu bastó, coneixia els carrers, i 
no es perdia.  Diu Pastor: "surt sol de la Casa de Caritat i va per carrers i 
places, sabent sempre on es troba..." 
 
Coneixia a les persones pel tacte, i els reconeixia després de temps de no 
trobar-s'hi ni tocar-los.  Els colors no els recordava.  Es declara no religiós, i 
no acceptava que hagués hagut de tenir la desgràcia de no poder utilitzar els  
sentits.  
 
Pel que explica a Jaime Pastor no es va casar però sembla que va tenir un 
fill: "Si yo querer mujer mucho; ella querer casar no; tener hijo sí, nacer, 
llevar maternidad; estar años seis; madre sacar, retratar si, mandar a mí 
retrato uno sí, escribir palabras amor mucho, marchar los dos, saber donde 
marchar no, saber nada más no." 
 
Últims temps.  
 
Hi ha poques notícies dels últims anys de Juncar. Sabem que va morir a la 
Casa de Caritat el dia 29 de desembre de 1920, el dia després d'haver fet 59 
anys. La causa de la mort va ser una tuberculosi pulmonar que va ser 
certificada pel Dr. A. Noguera.  
 
Els seus mestres 
 
Van ser dos, Antoni Rispa i Francesc Valls.  Ja s'ha dit que Rispa va ser el 
seu primer mestre i l'estimava molt.   
 
Antoni Rispa i Segarra va morir jove, als 33 anys. Havia nascut a la Seu 
d'Urgell el 1836 i morí a Barcelona el 1869, per una tuberculosi, 
probablement. Va començar la tasca docent, primer de forma interina i de 
seguida en propietat,  als vint anys, substituint un germà seu, Miquel, que 
havia mort. Fou autor d'una "Memoria relativa a las enseñanzas de los 
Sordo-mudos y de los Ciegos" (Barcelona, 1865). Va fer un viatge a França, 
pensionat per l'Ajuntament, i aviat fou director de l'escola. La tasca en 
relació a Juncar va ser forçosament curta.  
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El seu mestre més eficient va ser Francesc Valls i Ronquillo, nat a Olesa  de 
Montserrat sembla que l'any 1838 (en algun lloc diu 1835), per tant tenia 
una edat molt semblant a la de Rispa. El 1867 va entrar com a professor de 
l'Escola de cecs i sordmuts de Barcelona, primer com a adjunt de la classe 
de sordmuts. L'any següent fou mestre interí i el 1869 en propietat (15). El 
1872 en fou nomenat director. Ho va ser fins a la seva jubilació l'agost de 
1905, i morí a Barcelona el 1907. Va publicar un "Manual para uso de los 
alumnos que concurren en la Escuela de Sordomudos de Barcelona" 
(Barcelona, 1871), i encara una memòria sobre aquesta escola el 1888.  
Valls estava satisfet de la tasca docent feta amb Juncar i el progrés que 
havia fet (16). Sembla que va regalar un retrat, o pintura, de Juncar a 
l'Ajuntament d'Olesa, però se n'ha perdut el rastre.  
 
Conclusió. El cas d'Inocencio Juncar  és el primer que coneixem a 
Catalunya d'educació d'un cec i sordmut, amb èxit. Si més no, fou important 
en el seu temps. Cal valorar l'interès i intel·ligència del noi per a progressar 
en el coneixement en circumstàncies molt adverses. També el dels seus 
professors, Antoni Rispa, que el va tenir molt pocs anys, i Francesc Valls 
Ronquillo que va aconseguir un resultat docent important.  Hi ha una etapa 
de difusió d'aquests resultats, i potser una mica d'exhibició del noi, davant 
d'algunes autoritats i de divulgació d'aquest cas tant en els medis de 
comunicació, diaris i alguna revista, com en textos més professionals o 
científics, fins i tot amb un esment en una revista americana dedicada als 
sords,  molt important.  Després va quedant en l'oblit o, si més no, no n'hem 
trobat gairebé rastre. Morí el 1920, a una edat que aleshores es podia 
considerar vell, i més en el medi en que estava, poc abans dels seixanta 
anys.  
 
Cal considerar que en el temps de l'ensenyament, a la dècada de 1870, es 
tractava d'un fet extraordinari, i sembla que estava entre els primers vint 
cecs i sordmuts que van rebre instrucció.  
 
 
NOTES 
 

1. Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, any 1876, lligall 58, 
document núm. 84.  
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2.  La Imprenta,, 1874, núm. 198, 17.0.1874,  pàg. 4372 
 
3.  "En la Escuela de Ciegos y Sordo-mudos", La Dinastía (Barcelona), 22.06.1890,. 
p. 2. -- v.t. La Dinastía, 22.06.1891, p. 2.  
4. "Valls y Ronquillo y su escuela", La Dinastía, 03.07.1894, p. 2) 
 
5. La Dinastía, 22.04.1898, p. 2.  
 
6. Igualment es pot trobar alguna referència, sempre breu, a altres diaris, com  “La 
Publicidad” (06.06.1879), o “La Vanguardia” (20.06.1893 i altres).  
 
7.  Molina Martín, P: "Los niños anormales. Un colegio para sordomudos ciegos". 
La Correspondencia de España, 01.09.1901, p. 4. 
 
8. v. treball citat de Pastor a nota 14. Recull l’explicació del propi Juncar.  
  
9. Ballesteros, Juan Manuel: "Educación de una niña sordomuda, ciega y sin 
olfato". Gaceta Médica, 1846, (20-01-1846), 38. pp. 297-299. 
-- v .t. Ballesteros, Juan Manuel: "Observaciones sobre la sordomudez". Gaceta 
Médica, 1850, pp. 303-305, 327-329, 334-336, 343-344, 351-352, 359-360 i 367-
370.  
 Ballesteros fou el promotor de la “Revista de la enseñanza de los sordomudos y 
ciegos”, Madrid (Impr. del Colegio) 1851.   
 
10.  Placer, Rafaela R: ""Apuntes sobre pedagogía especial de ciegos". Madrid 
(Impr. Col. Nacional de Sordomudos y Ciegos), 1928.  
 
11. Sobre Josep Ricart i Pere Llorens v.  
 
12. Gurrera, Montserrat: “Jaume Isern i la seva incidència en l’ensenyament de cecs 
i de la música al Mataró vuitcentista”, Educació i Història. Revista d’Història de 
l’Educació, 2006-2007 (9-10), pp. 168-192.  
 
13.  Fay, Edward Allen: "Miscellaneous". American Annals of the Deaf, 1893 
(june), vol. 38, núm. 3, pp. 239-241 
 
14.  Pastor, Jaime: "Inocencio Juncar. Sordomudo Ciego". La Paraula, 1920-1921, 
3, pp. 226-235.  
 
15.  Sibina Alsina, Josep M: "Dos olesans il·lustres: Joan Coca Grau (el poeta 
d'Olesa); Francesc d'A. Valls i Ronquillo (pedagog). 152 pp.  
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16.  Valls Ronquillo, Francisco: "Memoria relativa a la Escuela Municipal de 
Ciegos y de Sordomudos de Barcelona". Barcelona (Suc. N. Ramírez), 1888, 102 
pp.  
 
Agraïments: Al doctor Àngel Hernàndez Cardona, a la Sra. Montserrat Perdureta de 
l’arxiu de la Diputació de Barcelona; al Sr. Xavier Gayán Félez,  de l’arxiu del 
Registre Civil i a la Sra. Maria Teresa Altisent, del Registre Civil de Barcelona, per 
la seva ajuda en la cerca de dates.   
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LES LLEVADORES D’OLESA DE MONTSERRAT EN ELS 
SEGLES XIX i XX. 

HERNÁNDEZ CARDONA, Àngel Manuel 
Acadèmic corresponent de la RAMC 

RESUM: S’ha fet la biografia de les llevadores nascudes a Olesa de Montserrat o 
que hi van exercir. Primerament es consideren les predecessores, és a dir, les que 
sense estar titulades ja exercien d’una manera continuada. Només s’han pogut 
determinar amb certesa quatre: Rosa Alavedra, Teresa Alavedra, Francesca Matas i 
Rita Sastre, ja que de moltes altres no s’indica el seu nom en els registres 
parroquials o bé apareixen amb el cognom del marit. En un altre apartat són 
estudiades les llevadores titulades. Es van graduar al segle XIX les següents: Teresa 
Domènech, Gertrudis Llopart, Madrona Rosell, Antònia Silera, Carme Valldeperas, 
Eulàlia Valldeperas i Gertrudis Vilà. Obtingueren el títol al segle XX aquestes: 
Marcel·lina Casellas, Magdalena Cassi, Carme Grau, Margarida Jordà, Saturnina 
Matas, Encarnació Sampé, Carme Tomàs i Cecília Vallhonrat. En un darrer apartat 
és considerada i entrevistada Maria Paltor, l’última llevadora que ha exercit a Olesa 
i que va marcar el pas de la llevadora rural a la llevadora d’hospital. 

Paraules clau: Llevadores, Olesa de Montserrat, Facultat de Medicina de 
Barcelona. 

RESUMEN: Se ha hecho la biografía de las comadronas nacidas en Olesa de 
Montserrat o que ejercieron su profesión en esta villa catalana. Primeramente se 
consideran las predecesoras, es decir, las que sin estar tituladas ya ejercían de una 
manera continuada. Solamente se han podido determinar con certeza cuatro: Rosa 
Alavedra, Teresa Alavedra, Francesca Matas y Rita Sastre, ya que de muchas otras 
no se indica su nombre en los registros parroquiales o bien aparecen con el apellido 
del marido. En otro apartado son estudiadas las comadronas o matronas tituladas. 
Se graduaron en el siglo XIX las siguientes: Teresa Domènech, Gertrudis Llopart, 
Madrona Rosell, Antònia Silera, Carme Valldeperas, Eulàlia Valldeperas y 
Gertrudis Vilà. Obtuvieron el título en el siglo XX estas: Marcel·lina Casellas, 
Magdalena Cassi, Carme Grau, Margarida Jordà, Saturnina Matas, Encarnació 
Sampé, Carme Tomàs y Cecília Vallhonrat. En un apartado final es considerada y 
entrevistada Maria Paltor, la última comadrona que ha ejercido en Olesa y que 
marcó el paso de la comadrona rural a la comadrona de hospital. 
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Palabras clave: Comadronas, matronas, Olesa de Montserrat, Facultad de Medicina 
de Barcelona. 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L’assistència als parts en el temps antic a Catalunya es feia, i només algunes 
vegades, a càrrec de dones que tenien una certa experiència pràctica però 
sense formació teòrica. Sabem de la seva existència documentada 
principalment per l’anàlisi dels registres parroquials. Particularment útil per 
a conèixer aquesta activitat és l’estudi dels “bateigs de necessitat”.1 Tal com 
comenta Rosa Maria Masana Ribas en un reeixit estudi sobre les llevadores 
de Palafrugell, si durant un part es preveia la possible mort del nadó, les 
llevadores administraven el sagrament del baptisme de la següent manera, 
tot pronunciant el nom del nounat: “Sota condició, jo et batejo en nom del 
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant”, abocant amb cada invocació un rajolí 
d’aigua sobre el cap de l’infant.2 Pel que pertoca a Olesa, es troben en els 
llibres sacramentals conservats a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat repetides referències a aquests baptismes fets “en cas de 
necessitat”. Així, l’11 de novembre de 1755, “se donà ecclesiàstica 
sepultura a una miñona sens nom, per averse batejada en cas de necesitat”;3 
el 23 de juliol de 1763 “se donà ecclesiàstica sepultura a una criatura 
batejada per la llevadora en cas de necesitat”;4 el 13 de juny de 1764 “se 
donà ecclesiàstica sepultura a un miñó batejat per Elisabet Carreras y 
Bayona, llevadora o madrina”;5 el 10 de juny de 1765, “se donà 
ecclesiàstica sepultura a una miñona batejada per la llevadora Isabel 
Carreras, viuda, en cas de necesitat”;6 el 18 de gener de 1790, “se ha donat 
sepultura eclesiàstica al cadàver de un nat lo dia antes, que per ésser cas de 
necessitat batejà Francisca Matas, llevadora”;7 o el 4 d’abril de 1790, “se ha 
donat eclesiàstica sepultura al cadàver de una noya, que per ésser cas de 
necessitat batejà Francisca Matas, llevadora”.8 
 
La falta de preparació de les llevadores tenia conseqüències greus en casos 
de distòcia i encara més quan calia una cesària, però els cirurgians no 
podien o no volien intervenir per una mena de pudor o millor diríem de 
tabú. Fins al segle XVIII no van començar a involucrar-se els cirurgians en 
l’assistència als parts, sobretot perquè tal cosa es va posar de moda dins 
l’aristocràcia anglesa i francesa. Tanmateix, en el primer reglament del 
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Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona, fet el 1760, s’especifica en el títol 
XVIII: “Que el que quiera exercer en Cataluña de comadrón, dentista, 
oculista, y las mugeres de comadre, o parteras, ha de ser examinado 
precisamente por el director, si estuviere en Barcelona, y los cinco maestros 
del Colegio; y si fuere aprobado, se dará cuenta al presidente, como queda 
prevenido, para que le despache su título en la forma que a los cirujanos; 
por el qual solo pagará cada uno quinientos reales de vellón; y las comadres 
o parteras ciento; y a la que de estas fuere pobre y viviera en aldea, se le 
dará el título gratis.” Van ser poquíssims, però, els títols concedits abans de 
l’any 1825, a partir del qual ja començà a regularitzar-se la titulació. Així, 
entre els anys 1826 i 1843, el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona va 
atorgar 74 títols de llevadora.9 
 
Amb el restabliment de la Universitat de Barcelona, l’any 1842, els estudis 
de llevadora ja es van fer a la Facultat de Medicina i van quedar 
específicament reglats amb l’anomenada llei Moyano, l’any 1857. La 
carrera de llevadora, o de matrona, com es deia oficialment llavors, durava 
dos cursos i estava subjecta a un examen de revàlida, el qual, durant molts 
anys, també es podia fer per lliure, especialment si la llevadora tenia una 
base pràctica i havia exercit amb el guiatge d’un metge. 
 
Aquest estudi l’he fet bàsicament amb documentació d’arxiu i amb 
testimonis de primera mà. A més de fer constar la bona acollida dispensada 
als arxius consultats, al personal dels quals expresso la meva gratitud, haig 
d’agrair les informacions donades per les persones següents: Sra. Maria 
Cèlia Canals Sampé, Sr. Rafel Comes Ezequiel, Dr. Jacint Corbella 
Corbella, Sr. Lluís Duran Duran, Sr. Marcel Jané Boada, Sr. Albert Maese 
Tomàs, Sra. Maria Paltor Voltà i Dr. Ferran Sabaté Casellas.  
 
 
LES PREDECESSORES 
 
En aquest apartat es consideren les predecessores, és a dir, les llevadores 
que sense estar titulades ja exercien d’una manera continuada. Només s’han 
pogut determinar amb certesa quatre, de les quals s’aporten dades 
biogràfiques: Rosa Alavedra, Teresa Alavedra, Francesca Matas i Rita 
Sastre, ja que de moltes altres no s’indica el seu nom en els registres 
parroquials o bé apareixen amb el cognom del marit. Cal esmentar, 
tanmateix, Elisabet Carreras (possiblement cognominada Bayona de soltera) 
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i Francesca Matas, dues llevadores del segle XVIII de les quals no ha estat 
possible obtenir dades personals.  
 
Alavedra Sucarrats, Rosa 
 
Rosa Alavedra Sucarrats va néixer a Olesa de Montserrat l’1 de febrer de 
1842. Era filla de Valentí Alavedra Casals, olesà, i de Rosa Sucarrats 
Dinarés, natural d’Abrera.10 Es va casar, el 20 de novembre de 1869, amb 
Valentí Casasayas Canadell, pagès d’Olesa.11 L’any 1871, “por carecer de 
título legal para ello”, fou denunciada per la llevadora titulada Madrona 
Rosell Calsa.12 Va morir a Olesa de Montserrat l’11 de març de 1913.13 
 
Alavedra Valls, Teresa 
 
Teresa Alavedra Valls va néixer a Olesa de Montserrat el 25 d’octubre de 
1819. Era filla de Salvador Alavedra i de Madrona Valls, tots dos olesans.14 
Es va casar, el 19 d’agost de 1843, amb Josep Badiellas Canals, teixidor 
d’Olesa.15 En el padró de l’any 1875 consta com a “comadrona”. Vivia al 
carrer Creu de la Real, 31.16 Va morir a Olesa de Montserrat l’11 de juliol 
de 1900.17 
 
Bas, Caterina 
 
Caterina Bas nasqué vers l’any 1726, però no s’ha pogut esbrinar on, ja que 
adoptà el cognom del marit, Francesc Bas, sabater. És referida l’any 1777 
com a llevadora d’Olesa en un llibre d’òbits de l’antiga parròquia de Sant 
Miquel de Toudell, a l’actual terme de Viladecavalls,18 i també com a 
llevadora l’any 1786 en un llibre d’òbits de la parròquia d’Olesa19 Després 
de molts anys d’ajudar les parteres de la vila i la contrada, va morir a Olesa 
de Montserrat el 2 de febrer de 1791.20 
 
Sastre Castells, Rita 
 
Rita Sastre Castells va néixer a Olesa de Montserrat el 31 d’octubre de 
1797. Era filla de Pere Sastre, pagès, i de Magdalena Castells.21 Es va casar, 
el 25 de juny de 1818, a l’església parroquial d’Olesa, amb Josep Silera 
Prats, sastre, oriünd de Sant Vicenç dels Horts.22 La seva nora, Teresa 
Domènech Fàbregas, casada amb el seu fill Jaume, esdevingué llevadora. 
Durant molts anys Rita Sastre actuà com a llevadora i en diverses ocasions 
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batejà nounats en casos de necessitat23 o, com també es deia llavors, in 
extremis.24 L’any 1871, “por carecer de título legal para ello”, fou 
denunciada per la llevadora titulada Madrona Rosell Calsa.25 Va morir a 
Olesa de Montserrat el 29 de gener de 1877.26 
 
 
LES LLEVADORES TITULADES 
 
En aquest capítol són estudiades les llevadores titulades. Es van graduar al 
segle XIX les següents: Teresa Domènech, Gertrudis Llopart, Madrona 
Rosell, Antònia Silera, Carme Valldeperas, Eulàlia Valldeperas i Gertrudis 
Vilà. Obtingueren el títol al segle XX aquestes: Marcel·lina Casellas, 
Magdalena Cassi, Carme Grau, Margarida Jordà, Saturnina Matas, 
Encarnació Sampé, Carme Tomàs i Cecília Vallhonrat. Cal afegir, encara, la 
llevadora i infermera Maria Paltor, que serà objecte d’un apartat final. 
També s’ha fet una exclusió, la d’Àngela Esteve Massana, llevadora de la 
qual s’havia dit que era d’Olesa de Montserrat,27 però això no és totalment 
exacte, ja que era natural d’Olesa, però d’Olesa de Bonesvalls.28 
 
Casellas Jané, Marcel·lina 
 
Marcel·lina Casellas Jané va néixer a Olesa de Montserrat el 16 de febrer de 
1924. Era filla de Joan Casellas Barrufet, natural de Barbens (Urgell) i de 
Rosa Jané Badia, natural d’Olesa. El pare era comptable i la mare llevadora. 
Dels quatre fills que ha tingut, dos són metges i una filla és infermera. 
Marcel·lina va fer els estudis primaris i secundaris a l’Acadèmia Povill, 
llavors anomenada Acadèmia Catalunya, i va ser companya de Ramon 
Torrella Cascante, olesà il·lustre que esdevingué arquebisbe de Tarragona. 
Després de la guerra civil va viure primerament a Monistrol de Montserrat i 
després a Alcaine (Aragó), ja que els seus pares van ser bandejats per 
motius polítics. Retornada a Catalunya, la carrera de llevadora la va fer a la 
Facultat de Medicina de Barcelona. Va obtenir el títol l’any 1948. Tota la 
seva activitat professional l’ha duta a terme a Barcelona.29 
 
Cassi Gibert, Magdalena 
 
Magdalena Cassi Gibert va néixer a Olesa de Montserrat l’11 d’agost de 
1861. Era filla de Jaume Cassi Aragall, pagès d’Olesa, i d’Antònia Gibert 
Boada, oriünda de Vacarisses.30 Es va casar, el 2 de desembre de 1882, a 
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l’església de la Puríssima Concepció, de Sabadell, amb Josep Campañà 
Martí, paleta, natural de Tarragona.31 L’any 1887 el matrimoni residia a 
Olesa, on va néixer el seu fill Pere, que va morir, albat, als quatre mesos.32 
Després, Magdalena Cassi i el seu marit van anar a viure a la llavors vila de 
Gràcia, l’alcalde de la qual deia, el 6 de maig de 1891, que eren “personas 
de intachable conducta”. Pocs dies abans, el 5 d’abril, Josep Campañà 
concedia “autorización a dicha mi esposa para que pueda estudiar y cursar la 
carrera de matrona en la Universidad de Barcelona”. Examinada el 18 de 
juny de 1891, davant els doctors Rafael Rodríguez Méndez, Francesc Sojo 
Batlle i Joaquim Duran Trincheria, aprovà la “reválida de matrona”. El títol 
de llevadora el va demanar molt posteriorment i li fou expedit el 15 de juliol 
de 1909.33 La seva filla Teresa fou metgessa, graduada el 1917.34 
Magdalena Cassi va morir a Barcelona abans que el seu espòs Josep 
Campañà, finat el 21 de febrer de 1935.35 
 
Domènech Fàbregas, Teresa 
 
Teresa Domènech Fàbregas va néixer a Monistrol de Montserrat el 2 de 
setembre de 1830. Era filla de Pau Domènech i de Teresa Fàbregas. L’any 
1860 vivia a Barcelona, on es va casar, a l’església de Sant Pere de les 
Puel·les, el 5 de desembre de 1860, amb Jaume Silera, sabater d’Olesa, fill 
de Josep Silera i de Rita Sastre.36 Després del seu casament se’n va anar a 
viure a Olesa, on treballava el seu marit i on la seva sogra havia exercit i 
exercia de llevadora, però sense titulació. El 26 d’abril de 1875, davant el 
notari d’Olesa Francesc Tobella, compareix Jaume Silera Sastre, “zapatero, 
casado, de cuarenta y tres años de edad, vecino de esta villa de Olesa” i “da 
licencia a su esposa Teresa Doménech y Fábregas, de cuarenta y tres años 
de edad, también vecina de esta villa, para recibirse de comadrona”.37 El 
mateix dia l’alcalde d’Olesa diu que Teresa Domènech “es de buenas 
costumbres y de entendimiento recto y reposado”, i un dia abans el rector de 
la parròquia de Santa Maria deia que era “persona de buenas costumbres y 
de intachable conducta”. El 25 de maig del mateix any és aprovada a 
l’Escola Normal de Mestres de Barcelona “para el ingreso en la carrera de 
matrona”. El mes de setembre de 1875 inicia els estudis de llevadora a la 
Facultat de Medicina de Barcelona i després de cursar quatre semestres, és 
examinada de “reválida de matrona” el 30 de març de 1878, per un tribunal 
constituït pels doctors Joan Giné, Bartomeu Robert i Ramon Coll. El títol li 
va ser expedit el 27 de desembre de 1879.38 Va exercir la seva professió a 
Olesa, vila en la qual va morir el 12 de març de 1893.39 
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Grau Cupons, Carme 
 
Carme Grau Cupons va néixer a Olesa de Montserrat el 8 de desembre de 
1905. Era filla d’Isidre Grau Vila, pagès, i de Rosa Cupons Maronas, veïns 
d’Olesa però naturals de Vacarisses.40 Quan Carme tenia uns deu anys, la 
família marxà a Terrassa. El pare, industrial aprestador, fou cofundador de 
la fàbrica Gorina i Grau, situada al carrer Sant Genís i de la qual encara es 
conserva la xemeneia. Primerament vivien a la carretera de Rubí, 128, i 
després al carrer Sant Genís, 140, al costat de la fàbrica esmentada.41 A la 
primavera de 1924 la jove Carme emprengué simultàniament a la Facultat 
de Medicina de Barcelona els estudis de practicant i de llevadora. A 
Barcelona vivia al carrer Espalter, 1, amb la seva tia Caterina Cupons 
Maronas, natural d’Esparreguera i veïna de Terrassa, la qual es preparava 
també per a llevadora i fou companya d’estudis de Carme.42 El 13 d’abril de 
1924, l’alcalde del barri barcelonès de Sant Agustí certifica que Carme Grau 
“es persona de intachable conducta e inmejorables antecedentes”. El 20 de 
maig de 1924 aprova l’examen d’ingrés a l’Escola d’Alts Estudis Mercantils 
de Barcelona. Complert aquest requisit, s’inscriu a la Facultat de Medicina 
de Barcelona. El 17 de novembre de 1924, realitzats els estudis de 
practicant, s’examina davant els doctors Andrés Martínez Vargas, Manuel 
Saforcada i Antoni Morales, i resulta “calificada de sobresaliente”. L’1 de 
setembre de 1924, Isidre Grau Vila “concede licencia paterna a su hija doña 
Carmen Grau y Copons, de diez y ocho años, para que pueda cursar 
libremente la carrera de profesora en partos o comadrona”. Cursades les 
assignatures i fetes les pràctiques de llevadora, s’examina de revàlida el 26 
de setembre de 1925, davant els doctors Mateu Buenafuente, Pere Nubiola i 
Agusti Planell, els quals el mateix dia la donen per aprovada.43 El títol 
l’obtingué el 27 de gener de 1926.44 Alguns anys més tard es va casar amb 
Càndid López Tallada, natural de Seròs (Segrià) i el 5 d’octubre de 1935 va 
tenir una filla anomenada Teresa. Va exercir com a llevadora, perquè així 
consta en els successius padrons de població de Terrassa. En el padró de 
l’any 1936 figura inscrita al carrer Giner de los Ríos (nom que llavors duia 
el carrer Sant Genís), però no apareix al cens del 1940, la qual cosa sembla 
indicar que la família se n’anà de Terrassa, a causa dels avatars de la 
guerra.45 
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Jané Badia, Rosa 
 
Rosa Jané Badia va néixer a Olesa de Montserrat el 12 d’agost de 1897. Era 
filla de Miquel Jané Pujol, olesà, i de Marcel·lina Badia Pons, natural 
d’Abrera.46 El seu pare era barber i estanquer. En esclatar la guerra civil va 
amagar a casa seva mossèn Joan Massana Rovira, regent de la parròquia de 
Santa Maria d’Olesa. Descobert l’amagament, tots dos van ser assassinats.47 
El 27 de febrer de 1922 es va casar, a l’església parroquial d’Olesa, amb 
Joan Casellas Barrufet, natural de Barbens (Urgell).48 A Olesa van néixer 
tots els seus fills: Marcel·lina, Blai i Agnès. La filla gran, Marcel·lina, 
esdevingué llevadora.49 El 3 d’agost de 1923, Joan Casellas, davant el notari 
de Terrassa Ramon Casares Bescansa, “da y confiere licencia marital y 
poder tan cumplido como en derecho sea necesario a favor de su esposa Dª 
Rosa Jané y Badia”. A la Facultat de Medicina de Barcelona, durant els 
cursos de 1922-1923 i 1923-1924, seguí els estudis de llevadora i féu 
pràctiques a la clínica d’obstetrícia de dita facultat. L’examen de revàlida el 
va fer el 18 de juny de 1924 davant els doctors Pere Nubiola, Manuel 
Saforcada i Domingo Agustí, després del qual va ser “calificada de 
sobresaliente”.50 El títol li fou conferit l’1 d’octubre de 1924.51 i durant un 
decenni exercí la seva professió a Olesa. Del seu marit, Joan Casellas, s’ha 
de dir era comptable i que fou regidor de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat per Esquerra Republicana de Catalunya des de l’1 de febrer al 3 
d’octubre de 1934, i des del 17 de febrer al 16 d’octubre de 1936.52 Acabada 
la guerra, Rosa Jané fou represaliada i enviada a Monistrol de Montserrat, 
poble del qual fou la llevadora titular, tal com consta en el padró de l’any 
1940 d’aquest municipi, on s’especifica que vivia al carrer del Pla, número 
2, i que portava un any a la població montserratina.53 L’any 1943 va marxar 
a Alcaine (Terol), on el seu marit va ser desterrat, després d’haver complert 
una condemna de tres anys, com a pres polític, a la presó de Barcelona. A 
Alcaine fixà el seu domicili a la plaça de San Agustín, número 14, i el seu 
marit pogué col·locar-se com a administrador de la mina de carbó local. 
Dissortadament, va morir als tres mesos d’haver arribat a Aragó, 
concretament el 12 de juny de 1943, a resultes d’una tuberculosi renal. Està 
enterrada al cementiri d’Alcaine, en una tomba que duu una creu de ferro 
que van forjar els treballadors de la mina.54 
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Jordà Serra, Margarida 
 
Margarida Jordà Serra va néixer a Gruissan, prop de Narbona (departament 
de l’Aude, França), el 6 de desembre de 1875. Era filla de Josep Jordà i de 
Josepa Serra, naturals d’Ascó (Ribera d’Ebre) i emigrats al Llenguadoc. 
Retornada la família a Catalunya, Margarida Jordà es va casar, el 2 de 
desembre de 1892, a Ascó, a l’església parroquial de Sant Joan Baptista, 
amb Josep Serra Ferrús, barber asconenc, el qual el 6 de març de 1905 
“concede autorización” a la seva esposa “para que pueda ser matrona”. 
Matriculada a la Facultat de Medicina de Barcelona va fer la carrera de 
practicant durant els cursos 1905-1906 i 1906-1907. Va fer l’examen de 
“reválida de la carrera de practicante autorizado para la asistencia a partos 
normales” el 23 de juny de 1907 davant els doctors Marian Batlle, Valentí 
Carulla i Ramon Torres. El títol de practicant li fou atorgat el 10 de juliol de 
1908.55 El matrimoni s’establí a Olesa vers l’any 1906, fixant el seu 
domicili al carrer Església, 45. En el padró de l’any 1912 ell consta com a 
teixidor i ella com a “comadrona”.56 El 8 d’octubre de 1908, va presentar a 
l’alcalde d’Olesa, amb arteria, una denúncia dient que “en esta localidad 
existe una comadrona llamada Cecilia Vallhonrat que ejerce la profesión 
careciendo de título” i demanant que “en lo sucesivo se abstenga de ejercer 
dicha profesión”. La denúncia no va prosperar perquè Cecília Vallhonrat va 
sol·licitar llavors el títol de llevadora, ja que tenia aprovat l’examen de 
revàlida de “la carrera de matrona”, efectuat el 19 de juny de 1903.57 Amb 
només 40 anys, Margarida Jordà va morir a Olesa de Montserrat el 27 de 
maig de 1914, a conseqüència d’una nefritis crònica.58 
 
Llopart Ubach, Gertrudis 
 
Gertrudis Llopart Ubach va néixer a Olesa de Montserrat el 3 de març de 
1853. Era filla de Pau Llopart Dinarés, paraire, i de Rosa Ubach Casanovas, 
tots dos olesans.59 La seva filla Saturnina esdevingué igualment llevadora. 
Estava casada amb Miquel Matas Dinarés, el qual, el 15 de juliol de 1894, 
davant l’alcalde d’Olesa, “consiente y da permiso bastante a su citada 
esposa para que pueda cursar en Barcelona la carrera de comadrona”. A la 
Facultat de Medicina i davant els doctors Joaquim Bonet, Francesc Sojo i 
Àngel Moya fa l’examen de revàlida el 27 de setembre de 1894. El títol de 
llevadora li va ser atorgat el 6 de novembre de 1894.60 Durant uns quants 
anys exercí la seva professió a Olesa. En una ocasió, el 18 de febrer de 
1903, hagué de batejar, “en casa, por necesidad”, un nen de dos dies.61 El 
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mes de febrer de 1906 marxà a Terrassa,62 on visqué primerament al carrer 
de Sant Pau i després al de la Font Vella, en companyia de la seva filla 
Saturnina Matas, també llevadora, del seu gendre Joan Gel i d’altres 
familiars.63 Molts terrassencs, com els fills de Salvador Mirosa Gibert i 
Mercè Bohigas Font, nascuts entre el 1909 i el 1918, van ser “vinguts al 
món amb l’ajuda de la despistada comadrona de la família, la Gertrudis 
Llopart, que també s’encarregava d’inscriure els nadons al registre civil” i 
que no sempre apuntava les dades correctament.64 Va morir a Terrassa el 21 
d’abril de 1924.65 
 
Matas Llopart, Saturnina 
 
Saturnina Matas Llopart va néixer a Olesa de Montserrat el 25 de desembre 
de 1882. Era filla de Miquel Matas Dinarés, paleta, i de Gertrudis Llopart 
Ubach, llevadora, tots dos olesans.66 El 29 d’abril de 1903, els seus pares 
compareixen davant Vicenç Amat, rector de Santa Maria d’Olesa i afirmen 
que “de su libre y espontánea voluntad consienten que su referida hija pueda 
estudiar y dedicarse a la carrera de comadrona”. En la mateixa data, 
l’esmentat capellà certifica que Saturnina Matas “es persona de buena vida, 
fama y costumbres”. L’examen de revàlida el va fer a la Facultat de 
Medicina de Barcelona el 18 de juny de 1903 davant els doctors Andrés 
Martínez Vargas, Valentí Carulla i Isidre Pujador, els quals dos dies després 
la donaven per aprovada. El títol de llevadora li va ser expedit el 4 de febrer 
de 1910.67 El 25 de febrer de 1906 es va casar a l’església del Sant Esperit 
de Terrassa amb Joan Gel Tarrús, natural de Mataró però que havia viscut 
anteriorment a Olesa.68 El matrimoni va fixar la seva residència a la dita 
ciutat de Terrassa, primerament al carrer Sant Pau, seguidament al de la 
Font Vella i finalment al carrer Irineu.69 Després d’exercir durant molts 
anys la seva professió a Terrassa, el 31 de desembre de 1931 va anar-se’n 
amb la seva família a Mataró,70 on va continuar la seva tasca obstètrica. Va 
morir a Mataró el 1952 i dos anys més tard finava el seu marit, també a la 
capital del Maresme.71 
 
Rosell Calsa, Madrona 
 
Madrona Rosell Calsa va néixer a Olesa de Montserrat el 5 de juny de 1828. 
Era filla de Josep Rosell, bracer, natural de Massoteres (Segarra), i de 
l’olesana Marianna Calsa.72 El 8 de gener de 1846 va contreure matrimoni, 
a l’església parroquial d’Olesa, amb el també olesa Pau Cortada Mateu, 
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fuster, fill de Miquel i de Marianna.73 La seva nora, Carme Valldeperas 
Astals, muller del seu fill Miquel, també esdevingué llevadora. Des de finals 
del decenni de 1850, Madrona Rosell atenia parts a Olesa, sota la supervisió 
del metge Josep Pascual Carreras, però volent obtenir la titulació de 
llevadora obtingué, el 13 de setembre de 1863, el preceptiu consentiment 
del seu marit: “Concedo el oportuno permiso y las más amplias facilidades a 
mi esposa Madrona Rosell y Calsa, de treinta y cuatro años de edad, a favor 
de que pueda presentarse ante quien corresponda para recibir el título de 
comadrona, sujetándose a exámenes y demás que proceda”. El dia anterior, 
l’alcalde d’Olesa li havia fet un certificat de bona conducta, dient que “es 
persona honrada y de los mejores antecedentes”. Per la seva banda, el metge 
Josep Pascual, el dia 18, certificava que “Madrona Cortada, casada, de edad 
treinta y cinco años, natural y vecina de la misma, hace más de cuatro años 
que se dedica al arte de partear bajo mi dirección, habiéndolo siempre 
desempeñado como corresponde”. L’examen de revàlida el va fer a la 
Facultat de Medicina de Barcelona el 28 de setembre de 1863, davant els 
doctors Francesc Joanich, Wenceslau Picas i Narcís Carbó, “resultando 
aprobada”.74 L’any 1875 Madrona Rosell, el seu marit Pau i els seus fills 
Miquel, Joan i Concepció van emigrar a Terrassa. Coneixem la data exacta  
gràcies a una nota marginal posada en el corresponent registre 
d’empadronament de l’anterior cens d’Olesa: “En 5 junio 1875 levantó su 
domicilio y lo fijó en Tarrasa con toda su familia”.75 Primerament va viure 
al carrer Cantarer i després al del Portal Nou.76 Després d’una llarga 
dedicació a la pràctica obstètrica, va morir a Terrassa l’11 de març de 
1889.77 
 
Sampé Lluís, Encarnació 
 
Encarnació Sampé Lluís va néixer a Vilalba dels Arcs (Terra Alta) el 6 de 
juny de 1908. Era filla de Joan Sampé Galano i de Florentina Lluís Tarragó, 
naturals de Vilalba. També eren vilalbins els seus avis: Marc Antoni Sampé 
Folqué, Rosa Galano Coma, Joan Lluís Bru i Teresa Tarragó Vandellós.78 
Estava casada amb l’olesà Joan Canals Parera, tècnic d’indústries tèxtils. El 
casament el van celebrar a Portbou (Alt Empordà), a l’església neogòtica de 
Santa Maria.79 Va fer l’examen de primer ensenyament a l’Institut de 
Barcelona el 30 de setembre de 1927. El 4 d’octubre de 1927, Salvador 
Casas Baltasar, “alcalde constitucional de la villa de Olesa de Montserrat”, 
certificava que Encarnació Sampé “es persona de buena conducta y sus 
antecedentes son inmejorables”. Féu la carrera de matrona a la Facultat de 
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Medicina de Barcelona durant els cursos 1927-1928 i 1928-1929. L’examen 
de revàlida el va fer el 6 de juny de 1929 davant dels doctors Pere Nubiola, 
Antoni Trias i Domingo Agustí, obtenint la qualificació d’excel·lent. El títol 
de llevadora li fou atorgat el 5 d’octubre de 1929.80 El mateix any acabà 
també a la Universitat de Barcelona els estudis de practicant, obtenint el 
títol el 28 d’agost de 1929.81 Primerament va treballar a l’Hospital Clínic de 
Barcelona i després, ja casada, es va instal·lar a Olesa, d’on era i on 
treballava el seu marit. Tingué una sola filla, Maria Cèlia Canals Sampé, 
nascuda el 1931, a Barcelona, ja que la mare volgué donar a llum a 
l’Hospital Clínic, on tenia bones companyes i on hi havia un quadre mèdic 
excel·lent. A més d’exercir la seva professió de llevadora, treballà com a 
practicant i encarregada del servei sanitari en el dispensari de les fàbriques 
Catex-Molí i Catex-Vilapou (originàriament La Indústria Olesana i 
Manufactura Tèxtil, més conegudes com El Molí i Ca l’Izard). Les greus 
inundacions de l’any 1971, que afectaren greument els habitatges dels 
treballadors de Catex (Central d’Acabats Tèxtils), i les dificultats de 
l’empresa determinaren que Encarnació Sampé marxés a Barcelona, on va 
morir el 27 de maig de 1985.82 
 
Silera Domènech, Antònia 
 
Antònia Silera Domènech va néixer a Olesa de Montserrat l’11 de maig de 
1863. Era filla de Jaume Silera, sabater d’Olesa, i de Teresa Domènech, 
natural de Monistrol de Montserrat.83 La seva mare i la seva àvia paterna 
eren també llevadores. El 31 de maig de 1884 es va casar a l’església 
parroquial d’Olesa amb Víctor Casanovas Pons, filador olesà,84 el qual, el 
29 de setembre de 1886, “concede permiso en cuanto sea menester para 
cursar la carrera de comadrona a su esposa Da Antonia Silera y Doménech”. 
Un dia abans, s’havia examinat, a l’Escola Normal de Mestres de Barcelona, 
aprovant-les, “las materias necesarias para poder ingresar en la carrera de 
comadrona”. Durant els cursos 1886-1887 i 1888-1889 va completar a la 
Facultat de Medicina de Barcelona els quatre semestres “que comprende la 
carrera de matrona”. Es va examinar de revàlida el 13 de novembre de 1889, 
davant els doctors Narcís Carbó, Ignasi Valentí Vivó i Santiago Ramón y 
Cajal,85 els quals l’aproven amb data del 15 de novembre de 1889. El títol li 
fou conferit el 26 d’abril de 1893.86 Encara va estar-se un cert temps a 
Olesa, on va tenir els seus fills Emili (1889) i Jaume (1891),87 abans 
d’instal·lar-se a Barcelona. Fou una llevadora destacada en el panorama 
sanitari català i participà activament en el Primer Congrés Matronal de 
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Catalunya, celebrat a Barcelona el mes de juliol de 1926.88 L’última notícia 
que se n’ha pogut aplegar és del 28 de gener de 1932, quan Antònia Silera, 
“comadrona” resultà ferida, amb “fractura de maxilar inferior”, en un 
accident de tramvia.89 
 
Tomàs Giner, Carme 
 
Carme Tomàs Giner va néixer el 29 de setembre de 1899 a Barcelona,90 
concretament al carrer Aribau. Era filla de Joan Tomàs i de Carme Giner. 
Estava casada amb el també barceloní Julià Maese Andreu, corredor 
d’assegurances. El casament el van celebrar a l’església dels Josepets o de 
Santa Maria de Gràcia. A Barcelona nasqué el seu fill gran, Julià, el 1918. 
Poc després va anar a viure a Saragossa, ciutat on nasqueren els seus fills 
José (1921), Miguel (1924) i Juan (1926). A la facultat de medicina de la 
universitat de Saragossa va estudiar les carreres de matrona i de practicant.91 
El títol de llevadora li fou conferit el 10 de gener de 1927.92 A finals de la 
dècada de 1920 va marxar a Martorell (Baix Llobregat), on l’any 1928 va 
néixer el seu fill Albert. Posteriorment exercí a Sant Antoni de Vilamajor 
(Vallès Oriental), on tingué el seu fill Agustí (1934), i a Barcelona, la seva 
ciutat natal.93 Finalment, cap al 1942, es va domiciliar a Olesa, a la plaça 
Nova, número 19, i en el cens de l’any 1950 ja consta com a viuda.94 
Després d’exercir-hi molts anys com a llevadora i com a practicant, va 
morir a Olesa de Montserrat el 2 de maig de 1975.95 
 
Valldeperas Astals, Carme 
 
Carme Valldeperas Astals nasqué a Olesa de Montserrat el 6 d’agost de 
1861. Era filla de Jaume Valldeperas Montserrat, traginer d’Olesa, i de 
Josepa Astals Prats, natural de Vacarisses.96 El 5 de setembre de 1882, a 
l’església del Sant Esperit de Terrassa, Carme Valldeperas es va casar amb 
Miquel Cortada Rosell, natural d’Olesa de Montserrat i veí de Terrassa. La 
seva filla, Anna Cortada Valldeperas, nascuda a Terrassa el 9 de novembre 
de 1880,97 fou també llevadora i exercí la seva professió a Terrassa.98 El 5 
de setembre de 1882, el secretari de l’Ajuntament de Terrassa certifica que 
Carme Valldeperas, “vecina de la presente es persona de buena conducta” i 
que Miquel Cortada, “esposo de la espresada doña Carmen Valldeperas y 
Astals ha manifestado que daba permiso a esta para seguir la carrera de 
comadrona). El 29 de setembre de 1882 va ser examinada i aprovada a 
l’Escola Normal de Barcelona “para poder ingresar en la carrera de 

 195 



 

comadrona”. Cursà amb normalitat els quatre semestres que configuraven la 
carrera de llevadora i s’examinà de revàlida el 18 d’octubre de 1884 davant 
els doctors Joan Giné, Ramon Coll i Marian Batlle, els quals l’aproven amb 
data del 20 d’octubre. El 17 de novembre de 1884 li és conferit el titol de 
llevadora.99 El seu marit, Miquel Cortada, era fill de Pau Cortada Mateu, 
fuster, i de Madrona Rosell Calsa, llevadora, tots tres naturals d’Olesa, però 
emigrats a Terrassa l’any 1875. Un cop casada, l’any 1882, Carme 
Valldeperas també s’instal·là a Terrassa, primerament al carrer del Portal 
Nou, número 14, en casa dels seus sogres, i després al carrer del Nord, 
53.100 Tota la seva activitat professional va transcórrer a Terrassa, ciutat en 
la qual va morir el 21 de gener de 1920.101 
 
Valldeperas Parent, Eulàlia 
 
Eulàlia Valldeperas Parent nasqué a Olesa de Montserrat el 12 de novembre 
de 1820. Era filla de Josep Valldeperas Janer i de Francesca Parent 
Bernadas.102 Es va casar amb Miquel Pujol Soler, teixidor, el 31 de 
desembre de 1838 a l’església parroquial d’Olesa.103 El seu fill Joan Pujol 
Valldeperas esdevingué practicant el 28 de febrer de 1887.104 El 8 de març 
de 1858, Miquel Pujol declara: “Espontáneamente otorgo el competente 
permiso a mi consorte Eulalia Valldeperas y Parent para que pueda recibirse 
de comadrona.” El 18 de març de 1858, Miquel Cañadell, alcalde d’Olesa, 
certifica que Eulàlia Valldeperas “ha observado siempre una conducta 
irreprensible y que de más de cuatro años a esta parte se dedica al oficio de 
comadre”. En la mateixa data, Josep Maria Boet, rector de Santa Maria 
d’Olesa, afirma que Eulàlia Valldeperas “ha observado siempre y continúa 
observando una conducta irreprehensible, así en lo moral como en lo 
religioso, gozando de muy buena opinión, no menos por ella que por el tino 
y acierto con que de mucho tiempo está ejerciendo en esta villa el oficio de 
comadrona”. També en la mateixa data, Josep Pascual, “médico cirujano de 
la villa de Olesa de Montserrat”, declara que Eulàlia Valldeperas “ha hecho 
la práctica de obstetricia bajo mi dirección por espacio de cuatro años para 
obtener el título de matrona”. Amb tots aquests antecedents, pogué 
presentar-se a l’examen de grau el 13 d’abril de 1858, davant els doctors 
Marc Bertran, Ramon Ferrer i Joaquim Cil, els quals, el dia següent, “por 
mayoría de votos”, la van aprovar.105 Dos anys després es queixava davant 
l’autoritat que algunes olesanes exercien com a llevadores sense estar 
titulades. Atenent la queixa, Rafael Benet, subdelegat de Medicina i 
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Cirurgia del partit de Terrassa, va enviar, el 26 de març de 1860, un ofici a 
l’alcalde d’Olesa dient-li que “estando Dª Eulalia Valldeperas, de esa 
vecindad, legalmente autorizada para ejercer la profesión de comadrona, 
espero de la bondad de V. se servirá de prevenir y mandar a cuantas mujeres 
ejerzan este arte sin título en esa villa, que se abstengan desde hoy en 
adelante prestar ninguna clase de ausilio facultativo a parturienta alguna, so 
pena de incurrir en el castigo marcado por las leyes.”106 No s’ha pogut 
trobar cap informació posterior referent a la llevadora Eulàlia Valldeperas. 
 
Vallhonrat Servolé, Cecília 
 
Cecília Vallhonrat Servolé va néixer el 18 d’abril de 1877 a Rubí. Era filla 
de Jacint Vallhonrat Ramoneda i de Dolors Servolé Costa. Els pares eren 
igualment naturals de l’esmentada vila vallesana. També eren rubinencs els 
avis paterns, Francesc Vallhonrat i Eulàlia Ramoneda. L’avi matern, Teodor 
Servolé, era oriünd de la ciutat occitana de Narbona, i l’àvia materna, 
Teresa Costa, era barcelonina.107 El pare, Jacint Vallhonrat, tenia l’ofici de 
fuster, però després, amb la seva dona, va regentar el cafè de Can Boniquet, 
molt conegut a Rubí. Abans d’esdevenir llevadora, Cecília Vallhonrat era 
teixidora, exercint aquest ofici primerament a Rubí però, en incendiar-se la 
fàbrica en què treballava, marxà, vers l’any 1890, a Olesa i fou obrera de la 
Colònia Sedó, on conegué el seu futur marit, company de feina. També era 
verdulaire i venia ocasionalment fruites i hortalisses en una paradeta davant 
de l’hotel Gori.108 Es va casar, el 25 de desembre de 1898, a l’església de 
Santa Maria d’Olesa, amb l’olesà Joan Duran Matas.109 Aquest, el 18 de 
maig de 1903, “deseando su esposa seguir la profesión de comadrona, le 
daba permiso para matricularse en la ciudad de Barcelona”. El mateix dia, 
l’alcalde d’Olesa certificava que Cecília Vallhonrat, “domiciliada en esta 
villa, calle de Abajo, número veinticinco, desde su estancia en esta localidad 
ha observado siempre buena conducta moral y material”. Tres dies abans, 
havia presentat una instància a la Facultat de Medicina de Barcelona, en la 
qual exposava que, “habiendo estudiado libremente las materias que 
comprende la carrera de matrona y deseando verificar el examen de 
reválida”, demanava ser admesa “al ejercicio de dicha reválida”. El 18 de 
juny de 1903 és examinada pels doctors Andrés Martínez Vargas, Valentí 
Carulla i Isidor Pujador, i l’endemà la donen per aprovada. Per a obtenir el 
títol li calia “satisfacer la cantidad de doscientas treinta pesetas”, quantitat 
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llavors respectable, cosa que va fer el 23 de setembre de 1908. Complert 
aquest requisit, el títol de llevadora li va ser conferit el 17 d’octubre de 
1908.110 S’ha de comentar que la practicant Margarida Jordà Serra va 
presentar, el 8 d’octubre de 1908, a l’alcalde d’Olesa una denúncia dient que 
“en esta localidad existe una comadrona llamada Cecilia Vallhonrat que 
ejerce la profesión careciendo de título” i demanant que “en lo sucesivo se 
abstenga de ejercer dicha profesión”. L’alcalde passà, el dia 13, la denúncia 
al metge municipal Antoni Blanxart, el qual, l’endemà, proveí que la 
denunciada li mostrés el títol de llevadora. Cecília Vallhonrat li va presentar 
un certificat d’haver aprovat, el 19 de juny de 1903, l’examen de revàlida de 
“la carrera de matrona” i les matrius del paper de pagament a l’estat de les 
taxes d’expedició del títol. El metge conclogué que aquests eren 
“documentos suficientes para el ejercicio de comadrona, interín reciba el 
título que tiene pedido”.111 Durant molts anys, més de quaranta, va exercir 
la seva professió de llevadora a Olesa, on va morir el 16 de juny de 1946.112 
En agraïment als serveis prestats a la comunitat, l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat li ha dedicat un carrer situat a l’oest de la vila.  
 
Vilà Isart, Gertrudis 
 
Gertrudis Vilà Isart nasqué a Olesa de Montserrat el 30 d’octubre de 1842. 
Era filla de Josep Vilà Pòlit i de Rosa Isart, naturals de Piera.113 Es va casar, 
el 5 de març de 1859, a l’església de Santa Maria d’Olesa, amb l’olesà 
Jaume Rius Valls, fill de Miquel i de Josepa.114 L’1 d’octubre de 1875, 
Jaume Rius, “propietario, casado, de treinta y siete años de edad, vecino de 
esta villa de Olesa”, davant el notari olesà Francesc Tobella, “da licencia a 
su esposa Gertrudis Vilá e Isart, de treinta y dos años de edad, también 
vecina de esta villa de Olesa, para recibirse de comadrona”. Prèviament, el 
27 de setembre de 1875, Gertrudis Vilà havia fet un examen d’ingrés a 
l’Escola Normal de Mestres de Barcelona, necessari per a poder iniciar els 
estudis de llevadora. A la Facultat de Medicina de Barcelona va cursar els 
quatre semestres reglamentaris durant tres anys acadèmics, superant 
l’examen de revàlida l’1 d’abril de 1878, davant els doctors Joaquim Co, 
Narcís Carbó i Ramon Coll.115 El títol el rebé el 28 de maig de 1878.116 
Després de molts anys d’exercici professional, va morir a Olesa de 
Montserrat el 17 de juny de 1910.117 
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DE LLEVADORA RURAL A LLEVADORA D’HOSPITAL 
 
Maria Paltor Voltà marca el pas de la llevadora rural a la llevadora 
d’hospital. A més, ha estat l’última llevadora que ha exercit a Olesa. Ara, ja 
des de fa uns quants anys, els olesans i les olesanes neixen a Martorell, 
Terrassa, Manresa o Barcelona. 
 
La Sra. Maria Paltor Voltà ha tingut la delicadesa de concedir-me una llarga 
i interessantíssima entrevista. Tothom la coneix a Olesa (llevat de la gent 
nouvinguda als darrers anys), i per dos motius. El primer perquè ajudà a 
venir al món a molts olesans i olesanes, i el segon perquè ha estat una de les 
figures estel·lars de la Passió d’Olesa (on ha fet diversos i cabdals papers, 
entre els quals el de Maria). La Sra. Paltor és olesana de naixement i de 
sentiment. Els seus pares eren Pere Paltor Pol, natural de Baiasca (Pallars 
Sobirà), i Àngela Voltà Grau, olesana. El seu germà era el conegut i bon 
escultor Amadeu Paltor Voltà. 
 
Va estudiar, a la dècada de 1940, les carreres de llevadora i de practicant a 
la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, obtenint 
qualificacions excel·lents i tenint com a professors metges eminents (Julio 
García Sánchez-Lucas, Francisco García Valdecasas, Antoni Morales, Pau 
Nubiola, Agustí Planell i Manuel Saforcada, entre altres). 
 
Acabats els estudis universitaris, ja va exercir a la seva vila natal, com a 
llevadora i com a practicant (que després es diria ATS). En morir la 
llevadora Cecília Vallhonrat, l’any 1946, Maria Paltor esdevingué llevadora 
titular d’Olesa,118 càrrec en el qual romangué fins a la seva jubilació. 
 
Durant molts anys va ser llevadora rural (Olesa era una vila però no deixava 
de ser un poble). La feina de les llevadores rurals era molt feixuga. Estaven 
disponibles dia i nit, i les podien cridar a l’hora més intempestiva. I havien 
d’atendre els parts tant a la vila com a les masies. M’explicava la Sra. Maria 
Paltor, durant l’entrevista, amb una bona dosi d’humor i de fina ironia, però 
que reflectia la realitat de l’obstetrícia rural, que sempre li tocava el quart 
pis, en uns edificis sense ascensor i sense calefacció. Tant era el fred que hi 
havia a les cases (cuetejava la postguerra), sense una mala estufa que mig 
escalfés l’habitació, que en algunes ocasions s’hagué de cremar esperit de vi 
per matar el punt gèlid de l’habitatge. D’altra banda els llits eren baixos, 
horriblement baixos per a parir (i assistir a un part agenollada era molt dur), 
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i a més les dones que estaven parint no apretaven bé (no hi havia llavors cap 
mena de preparació al part). 
 
Els primers mesos d’exercir la professió, Maria Paltor els va passar 
malament i estigué a punt de deixar-ho. Sort va tenir del metge Emili 
Blanxart Pedrals, que la va animar a prosseguir i la va orientar en la seva 
tasca professional. També li fou de gran ajuda el metge Josep Perpiñà Janer, 
el qual en tot moment la recolzà en el seu quefer com a llevadora i com a 
infermera. 
 
Com a curiositat, la Sra. Maria Paltor m’explicava que, cansada d’assistir 
als parts en llits més que baixos, li demanà al seu pare (que entre altres 
coses era inventor) que li preparés un artefacte que facilités el part. I 
efectivament el va fer, amb una plataforma que elevava la dona i unes 
cordes amb les quals quedaven subjectes les mans. 
Una altra cosa amb què es va trobar la Sra. Paltor al començar a exercir era 
la quantitat de veïns i parents que es ficaven a la casa, molestant d’allò més 
(es notava que no hi havia televisió). Un altre costum arrelat era deixar el 
plateret al costat de la porta per recollir la remuneració que se li donava a la 
llevadora. Enormement constreta amb aquesta situació, Maria va posar-hi 
remei de seguida, fent fora la gentada invasora i establint un estipendi (al 
començament, de 125 pessetes) amb la família. 
 
Però el treball de la llevadora rural no acabava amb l’assistència al part, sinó 
que el mateix dia i els dies següents havia d’acudir matí i vespre a vestir la 
criatura. I a més hi havia parts que s’allargaven i parts que coincidien, i 
cases que estaven allunyades, i dies de fred, i dies de calor. Tant era així que 
la llevadora rural acabava “cansada com una mula”. I si això no fos poc, era 
obligació de la llevadora portar a batejar el nadó, ja que la partera havia de 
fer repòs els dies després de l’infantament. La llevadora anava ben mudada i 
era el centre d’atenció, juntament amb el menut o la menuda. Al cap de dues 
o tres setmanes del naixement, la mare anava amb el seu fill a una missa de 
purificació (se la considerava impura, quina cosa!). 
 
Amb el temps, per tal d’alleugerir la seva tasca, la Sra. Maria Paltor es va 
comprar una moto, una Vespa. Sembla que llavors posseir una scooter era 
de rigor entre les llevadores.119 Després d’una colla d’anys d’assistir els 
parts de casa en casa, va demanar a l’hospital si els faria res que portés una 
dona que anava a parir, i a les monges els hi va semblar bé. I feta la petició 
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formal a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, li van donar el vistiplau. És 
més, van habilitar-hi una sala de parts.120 I va començar la seva etapa de 
llevadora d’hospital, molt més còmoda i eficient que la de llevadora rural. I 
va millorar professionalment, entrant al Seguro (Assegurança Obligatòria de 
Malaltia, precedent de la Seguretat Social). A més, va fer cursos de 
perfeccionament, va aprendre a fer anàlisis i s’anava adaptant a la nova 
normativa sanitària. Fins i tot va donar cursets de preparació a la maternitat 
a l’Escola d’Arts i Oficis, i col·laborà amb la Creu Roja local. 
 
Quants parts va atendre? És difícil de calcular, però es pot dir que al voltant 
d’un centenar per any. Anècdotes que li van passar són moltes i variades: 
com a Barcelona acoloria anuncis de pel·lícula per tal d’ajudar-se a pagar 
els estudis, els casos d’haver-se’n anat la llum a causa de les restriccions, la 
vinguda imprevista de bessons, l’estranyesa amb què la miraven quan de 
matinada tornava amb taxi de Barcelona i es parava en un bar a prendre un 
cafè, i un llarg etcètera. 
 
Maria Paltor finalitza l’entrevista dient que està molt satisfeta de la seva 
feina com a llevadora, especialment per no haver-se-li mort cap partera en 
els centenars de parts assistits. 
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nº 1. Marcel·lina Casellas (Foto cedida pel Dr. Ferran Sabaté) 
 

 
 
nº 2. Rosa Jané (Foto cedida pel Dr. Ferran Sabaté). 
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nº 3 Maria Paltor (Foto AHMOM, VA-2.000). 
 

 
 
nº 4 Encarnació Sampé (Foto cedida per la Sra. Maria Cèlia Canals). 
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nº 5 Carme Tomàs (Foto AHMOM, VA-2.051) 
 

 
 
nº 6 Cecília Vallhonrat (Foto cedida pel Sr. Lluís Duran). 
 

 

 205 



 

 
 
NOTES 

1  . CORBELLA & DOMÈNECH, 2007: 119. 
2  . MASANA, 2006: 15. 
3  . APOM, Sacr. 27, Def. 6, fol. 300v. 
4  . APOM, Sacr. 27, Def. 7, pàg. 29. 
5  . APOM, Sacr. 27, Def. 7, pàg. 46. 
6  . APOM, Sacr. 27, Def. 7, pàg. 81. 
7  . APOM, Sacr. 28, Def. 8, fol. 25r. 
8  . APOM, Sacr. 28, Def. 8, fol. 25r. 
9  . Massons, 2002: 366-370 i 381. 
10  . APOM, Sacr. 6, Bapt. 13, fol. 133v. 
11  . APOM, Sacr. 20, Matr. 12, pàg. 223. 
12  . AHMOM, capsa 17, Correspondència dels anys 1870-  1872, doc. 17-389. 
13  . APOM, Sacr. 32, Def. 19, fol. 83v-84r. 
14  . APOM, Sacr. 5, Bapt. 11, fol. 38r. 
15  . APOM, Sacr. 19, Matr. 7, fol. 25r. 
16  . AHMOM, Padró de l’any 1875. 
17  . APOM, Sacr. 32, Def. 18, fol. 239v. 
18  . MONTAÑÀ, 1987: 149. 
19  . APOM, Sacr. 27, Def. 7, pàg. 469. 
20  . APOM, Sacr. 28, Def. 8, fol. 41v-42r. 
21  . APOM, Sacr. 4, Bapt. 8, fol. 502r. 
22  . APOM, Sacr. 19, Matr. 5, fol. 36r. 
23  . APOM, Sacr. 29, 30 i 31. 
24  . APOM, Sacr. 30, Def. 15, pàg. 12. 
25  . AHMOM, capsa 17, Correspondència dels anys 1870-  1872, doc. 17-389. 
26  . APOM, Sacr. 19, Matr. 5, fol. 36r. 
27  . APOM, Sacr. 19, Matr. 5, fol. 36r. 
28  . AUB, 01 EA Esteve Massana, Àngela. 
29  . Dr. Ferran Sabaté Casellas, comunicació personal. 
30  . APOM, Sacr. 7, Bapt. 19, fol. 195v-196r. 
31  . AUB, 01 EA Cassi Gibert, Magdalena. 
32  . APOM, Sacr. 9, Bapt. 22, fol. 17v-18r; Sacr. 31, Def. 17, fol. 292v. 
33  . AUB, 01 EA Cassi Gibert, Magdalena. 
34  . AUB, 01 EA Campañà Cassi, Teresa. 
35  . La Vanguardia, 26 de febrer de 1935, pàg. 4. 
36  . AUB, 01 EA Doménech Fábregas, Teresa. 

 206 

                                                           



 

37  . ACVOC.AHT, Fons notarial d’Olesa 1.149, Protocol del   notari Francesc 
Tobella de l’any 1875, fol. 171r-171v. 

38  . AUB, 01 EA Doménech Fábregas, Teresa. 
39  . APOM, Sacramentals 32, Defuncions 18, fol. 98v. 
40  . APOM, Sacr. 10, Bapt. 23, fol. 185r-185v. 
41  . ACVOC.AHT, Padrons dels anys 1930 i 1936. 
42  . AUB, 01 EA Cupons Maronas, Catalina. 
43  . AUB, 01 EA Grau Cupons, Carmen. 
44  . MONTESINOS, 2011: II-25. 
45  . ACVOC.AHT, Padrons dels anys 1936 i 1940. 
46  . APOM, Sacr. 9, Bapt. 22, fol. 368r. 
47  . HERNÁNDEZ, 2008: 86-88. 
48  . APOM, Sacr. 21, Matr. 15, fol. 50r-50v. 
49  . Dr. Ferran Sabaté Casellas, comunicació personal. 
50  . AUB, 01 EA Jané Badia, Rosa. 
51  . MONTESINOS, 2011: II-27. 
52  . DALMASES & PÉREZ, 1994: 31 i 35. 
53  . ACBG, Fons Monistrol de Montserrat, caixa 131, Padró   de l’any 1940. 
54  . Dr. Ferran Sabaté Casellas, comunicació personal;   GASCÓN, M., 2010: 38-47. 
55  . AUB, 01, EA Jordá Serra, Margarita. 
56  . AHMOM, Padró de l’any 1912. 
57  . AHMOM, capsa 43, Correspondència dels anys 1907-  1908, doc. 43-564 i 43-

565. 
58  . APOM, Sacr. 32, Def. 19, fol. 197v. 
59  . APOM, Sacr. 7, Bapt. 16, pàg. 6. 
60  . AUB, 01 EA Llopart Ubach, Gertrudis. 
61  . APOM, Sacr. 32, Def. 18, fol. 283r. 
62  . ACVOC.AHT, Apèndix al padró de l’any 1905. 
63  . ACVOC.AHT, Apèndix al padró de l’any 1905 i padrons   dels anys 1915 i 1920. 
64  . ESCUDÉ & PALAU, 2006: 12 i 16-17. 
65  . Rafel Comes Ezequiel, comunicació personal; Crònica   social (Terrassa), 12 de 

maig de 1924, pàg. 1. 
66  . APOM, Sacr. 8, Bapt. 21, fol. 101v-102r. 
67  . AUB, 01 EA Matas Llopart, Saturnina. 
68  . APSET, Matr. 9, fol 287r-287v. 
69  . ACVOV.AHT, Apèndix al padró de l’any 1905 i padrons   dels anys 1915, 1920, 

1924 i 1930. 
70  . ACVOC.AHT, Índex del padró de l’any 1930. 
71  . MASMM, Índexs de la parròquia de Sant Josep, Def. 10,   fol. 70r i 147v. 

 207 

                                                                                                                                       



 

72  . APOM, Sacr. 6, Bapt. 12, fol. 72r. 
73  . APOM, Sacr. 19, Matr. 7, fol. 36v. 
74  . AUB, 01 EA Rosell Calsa, Madrona. 
75  . AHMOM, Padró de l’any 1972. 
76  . ACVOC.AHT, Padrons dels anys 1878 i 1885. 
77  . APSET, Def. 9, pàg. 548. 
78  . AUB, 01 EA Sampé Lluís, Encarnación. 
79  . Maria Cèlia Canals Sampé, comunicació personal. 
80  . AUB, 01 EA Sampé Lluís, Encarnación. 
81  . MONTESINOS, 2011: II-46. 
82  . Maria Cèlia Canals Sampé, comunicació personal. 
83  . APOM, Sacr. 7, Bapt. 19, pàg. 335. 
84  . APOM, Sacr. 20, Matr. 13, fol. 107r-107v. 
85  . Santiago Ramón y Cajal, premi Nobel de medicina i   fisiologia, va ser 

catedràtic de la Universitat de   Barcelona des de l’any 1887 al 1892. 
86  . AUB, 01 EA Silera Doménech, Antonia. 
87  . APOM, Sacr. 9, Bapt. 22, fol. 78v i 154v. 
88  . La Vanguardia, 3 de juliol de 1926, pàg. 8. 
89  . La Vanguardia, 29 de gener de 1932, pàg. 8. 
90  . AHMOM, Padrons dels anys 1950 i 1960. 
91  . Albert Maese Tomàs, comunicació personal. 
92  . MONTESINOS, 2011: II-50. 
93  . Albert Maese Tomàs, comunicació personal. 
94  . AHMOM, Padrons dels anys 1945, 1950, 1960 i 1965. 
95  . APOM, Sacr. 34, Def. 23, fol. 127r. 
96  . APOM, Sacr. 7, Bapt. 19, pàg. 192-193. 
97  . AHCVO.ASHT, Padró de l’any 1885. 
98  . Anna Caraol Querol, comunicació personal. 
99  . AUB, 01 EA Valldeperas Astals, Carmen. 
100  . ACVOC.AHT, Padrons dels anys 1885 i 1894. 
101  . APSET, Def. 16, fol. 146v-147r. 
102  . APOM, Sacr. 11, Bapt. 25, fol. 50v. 
103  . APOM, Sacr. 19, Matr. 7, fol. 4r. 
104  . MONTESINOS, 2011: II-41. 
105  . AUB, 01 EA Valldeperas Parent, Eulalia. 
106  . AHMOM, capsa 13, Correspondència dels anys 1860-  1861, doc. 13-107. 
107  . AUB, 01 EA Vallhonrat Servolé. 
108  . Lluís Duran Duran, comunicació personal. 
109  . APOM, Sacr. 21, Matr. 14, fol. 7v. 

 208 

                                                                                                                                       



 

110  . AUB, 01 EA Vallhonrat Servolé. 
111  . AHMOM, capsa 43, Correspondència dels anys 1907-  1908, doc. 43-564 i 43-

565. 
112  . APOM, Sacr. 33, Def. 21, fol. 264r.] 
113  . APOM, Sacr. 6, Bapt. 13, fol. 144v. 
114  . APOM, Sacr. 20, Matr. 12, fol. 7r-7v. 
115  . AUB, 01 EA Vilá Isart, Gertrudis. 
116  . MONTESINOS, 2011: II-53. 
117  . APOM, Sacr. 32, Def. 19, fol. 36r. 
118  . AHMOM, capsa 402, Actes municipals dels anys 1945-1947, fol. 31r. 
119  . A Palafrugell, per exemple, la llevadora Assumpció Feliu   tenia una Vespa i 

les llevadores Maria Gràcia Pi i Dolors   Ponsatí posseïen, cadascuna, una 
Lambretta.Vegeu   MASANA, 2006: 63, 75 i 81. 

120  . Inaugurada l’abril de 1958. Vegeu BAYONA &   VALLDEPERAS, 2008: 65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 209 

                                                                                                                                       



 



Gimbernat, 2011 (*), 55, 211-219 
 
 

UN METGE FRANCÈS A BARCELONA: 
CLAUDE FRANÇOIS GUILLOT (1867 – 1934) 

 
MAS GORDOA, Júlia 
 
 
Introducció. Formació a Alger com a militar i metge 
 
Claude François Guillot, fill de Louise Doriel i Benoit Guillot, va néixer el 
5 de juny de 1867 a Vaulx-en-Velin, prop de Lyon (França). Claude Guillot 
era el petit de quatre germans, tres nois i una noia, provinents d'una família 
de la noblesa francesa. EI seu pare tenia un rol important en la direcció de 
diligències de Lyon. Dedicar-se al transport en diligències en aquell context 
històric proporcionava una font segura d'ingressos ja que les diligències 
formaven part del mètode de transport més utilitzat als anys compresos 
entre 1816 i 1860. Així, els altres mitjans de transport van quedar 
subordinats a aquestes, fins al 1860 amb l'arribada del ferrocarril (tot i que 
les diligències seguien funcionant en vies secundàries). 
 
Per tant, al pertànyer a una família benestant, Claude Guillot va poder 
formar-se des de petit en una escola de la ciutat. Més tard, entre 1882 i 
1883, morí Benoit Guillot. Aquesta pèrdua va ser la desencadenant de 
l'allistament, per part de Claude Guillot, a l'exèrcit francès Arribat a aquest 
punt de la història, s'ha de contextualitzar la situació i relacions existents 
entre França i la zona nord-africana d'Algèria durant el segle XIX per 
entendre la trajectòria del nostre personatge. 
 
EI govern de Carles X, després de varies expedicions infructuoses, va 
començar la colonització d'Algèria al 1830. Aquesta invasió francesa fou 
llarga i va ser la causa de diversos efectes socials, polítics i econòmics. Es 
va dur a terme una diferenciació d'aquesta colonització amb d'altres 
europees a causa de la important arribada de francesos europeus i, 
conseqüentment, de la barreja ètnica territorial. Per altra banda, hi va haver 
un procés d'assimilació dels autòctons algerians ja que, com en totes les 
colònies, el poder i les competències estaven en mans de la potència 
conqueridora. Cal destacar que França enviava part del seu exèrcit per tot el 
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seu imperi, incloent les colònies, per a dominar les poblacions i així poder 
controlar les possibles revoltes dels natius o dels colons francesos.  
 
D'aquesta manera, seguint amb la biografia de Claude Guillot, l'exèrcit 
l'acceptà a l'edat de 16 anys i l'enviaren a la base militar de l'Alger 
(Algèria). Guillot es traslladà a la colònia francesa junt amb la seva mare 
Louise que recentment havia quedat vídua 
 
La vida a l'Alger consistia, al principi, en la combinació de la seva activitat 
militar i els estudis de medicina. En aquella època els estudis no eren 
especialitzacions com les actuals, és a dir, un metge era "un metge de tot". 
Posteriorment, un cop acabats els estudis (llicenciatura francesa), exercí 
com a metge militar, qualificació que li permeté dur a terme nombroses 
operacions i aprendre en aquell àmbit. Alhora, en el temps lliure fora de la 
vida militar, practicava la medicina en un consultori establert al seu 
domicili.  
 
En el temps a l'Alger es casà amb una autòctona. Amb ella tingué dos fills, 
Ernest i Lluïsa Guillot. Uns quants anys més tard Claude Guillot es quedà 
vidu. Al cap de poc tremps  li despertà la iniciativa de viatjar fora d'Algèria, 
concretament a Barcelona, ciutat de la que li havien parlat sovint. Per tant, 
als 35 anys es traslladà a Barcelona amb un amic. Els seus fills, ja adults, i 
la seva mare decidiren quedar-se a l'Alger, ciutat on havien establert les 
seves vides. 
 
Treball a Barcelona 
 
Al  agradar-li Barcelona, s'hi establí i muntà una clínica al carrer de la Gran 
Via de les Corts Catalanes. Podia exercir la medicina perquè, tot i que la 
seva titulació mèdica era francesa, el Col·legi de metges li convalidava.  
 
Segons documentació de la Universitat de Barcelona, al 1896 C. Comas 
realitzava les primeres radiografies a la ciutat de Barcelona. En Claude 
Guillot, sempre amb ànim innovador, a principis de segle XX  ja tenia un 
aparell de raigs X a la seva clínica. En aquell moment, la clínica Guillot era 
considerada una de les clíniques amb més reputació de tot Barcelona. 
 
 Les principals malalties socials d'aquella època eren la sífilis, l'alcoholisme 
i la tuberculosi. Aquesta última va presentar els  

 212 



índex de mortalitat i morbiditat més alts fins a mitjans de segle XX. En 
l'àmbit clínic es volien conèixer l'origen, profilaxi i tractament d'aquesta 
malaltia per poder donar resposta a tota aquella gent sensibilitzada 
indirectament o directament amb la malaltia. Entre aquesta gent, es trobava 
Elvira Jené Martínez, germana d'una noia tuberculosa. Al ser una malaltia 
infectocontagiosa Elvira vivia amb la seva tia (en una altra zona de 
Barcelona). Al cap de poc temps la seva germana morí, però ella no va 
poder tornar a cas seva perquè la seva mare també s'havia infectat. 
Posteriorment, la mare també morí. La tia d'Elvira Jené, davant de la por 
sobre la possibilitat de la presència de la malaltia, al mínim símptoma 
enviaria a Elvira a un diagnòstic mèdic. I així va ser com Elvira, amb tos al 
pit, va anar a una de les clíniques més conegudes de Barcelona: la clínica de 
Claude Guillot. 
 
Intermedi al Brasil 
 
Elvira Jené i Claude Guillot es casaren a l'església de la Bonanova no gaire 
temps després de conèixer-se (ella tenia uns 19 anys i ell 37) ja que, entre 
d'altres aspectes, Claude volia establir una residencia familiar i deixar la 
pensió on vivia. Poc després, una missió (ordre religiosa) va cridar a Claude 
Guillot perquè formés part d'una expedició al Brasil per a la investigació 
d'una malaltia contagiosa molt prevalent en aquella zona, possiblement la 
sífilis. Aprofitant la feina i amb el seu esperit encuriosit, Claude Guillot 
decidí traspassar la clínica de Barcelona i anar, junt amb la seva dona, ja 
embarassada, al Brasil. Allí tingueren el seu primer fill, Claudio.  
 
Durant la seva vida a Brasil, Guillot investigà sobre la malaltia i aplicà el 
seus propis medicaments. Observant els efectes que aquests produïen sobre 
la població indígena afectada, Guillot detectà la pèrdua de visió com a 
efecte secundari. Amb l'ànim d'afavorir la seva cura, Guillot i la seva 
família tornaren a Barcelona al 1906. D'aquest darrer viatge va aprendre 
molt més que coneixements mèdics, va conèixer una cultura indígena 
totalment diferent a la seva. 
 
Tornada a Barcelona 
 
L'any 1906 passa a residir al barri de Sant Gervasi. Poc abans de transcórrer 
dos anys a Barcelona, tingueren un altre fill, Jaume, qui morí als nou 
mesos. Dos anys més tard nasqué en Frederic, fill que també es portà dos 
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anys amb el següent, Joan. EI darrer descendent que nasqué a la casa de 
Sant Gervasi va ser Elena. Mentre residien en aquell barri, Guillot va agafar 
transitòriament una nova clínica ja que, per les dimensions de la casa 
familiar, no podia tenir la consulta en el mateix lloc 
.  
AI temps de la Primera Guerra Mundial Claude Guillot fou cridat, com a 
ciutadà francès, a l'exèrcit. La seva dona també hi participà com a a 
infermera, però tornà abans a Barcelona pel seu embaràs. Així es va 
traslladar al carrer Septimània número 47 (prop de la plaça Lesseps), on 
tingueren dues filles més, l'Elvira i la Beatriz. AI ser una casa més gran, 
Guillot disposava del consultori a la pròpia residència. Aquesta era una 
torre on la planta baixa era el consultori, el primer pis l'estança familiar i el 
soterrani els laboratoris.  
 
A mitjans de la dècada del 1920, Guillot considerà que els laboratoris de 
Septimània eren massa petits per les seves investigacions i comprà una 
nova residencia a l'avinguda de la República Argentina, número 92. 
Aquesta casa tenia una disposició semblant a la del carrer de Septimània, la 
gran diferència eren les dimensions i, per tant, la possibilitat de creació de 
noves zones com una capella cristiana, un colomar, una sala d'espera i un 
despatx.  
 
Trasllat de consultori. El laboratori.  
 
Una de les ampliacions més importants fou el laboratori. En aquell moment, 
Guillot disposava d'un laboratori gran (hi havia una cuina on podia tenir els 
seus autoclaus) i on podia començar a investigar al seu gust. Les últimes 
filles de la família, Clotilde i Mercedes, naixeren en aquesta casa, 
actualment qualificada en el patrimoni artístic i històric dels municipis 
catalans (Casa Josep Comas d'Argemir).  
 
S'ha de tenir en compte que, en l'àmbit professional, Guillot tingué un 
conflicte amb el Col·legi de Metges de Barcelona quan disposava de la seva 
primera consulta. Tot va començar amb l'aparició de la revàlida de 
medicina francesa que sorgí a causa d'un mal diagnòstic/tractament de 
metges espanyols a França, el qual acabà amb la mort del pacient. Així, 
Espanya aplicà la mateixa conducta i implantà la revàlida a tots aquells 
metges estrangers. Guillot, al tenir el títol francès, l'havia de fer. Però, es va 
negar a fer-la ja que ho considerava una falta de respecte per tots aquells 
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metges que portaven molts anys exercint la professió. Per aquesta negació, 
el Col·legi de Metges de Barcelona li tragué el permís de visitar. Per tant, 
des del inici de la consulta de Sant Gervasi, Guillot visitava d'amagat a 
aquells pacients que seguien volent l'opinió d'un metge molt reputat.  
 
EI fet d'haver de fer les consultes d'incògnit va ser una raó afegida al 
trasllat de Septimània a la República Argentina. EI laboratori d'aquesta 
darrera residència li permeté investigar i crear nous medicaments. EI gènere 
d'entrada i de sortida d'aquell laboratori portava el nom d'un amic alsacià 
que era farmacèutic (Curz). Curz simplement li deixava la titulació perquè 
pogués realitzar la seva feina. Entre les nombroses investigacions que va fer 
es troben la creació de Pulmoviosis A i B, d'un medicament anomenat 
Ipsina,  pels refredats, una investigació sobre el càncer, i altres.  
 
Es coneixen altres aficions de Claude Guillot com la geologia i la 
perfumeria. Alhora invertí a nivell professional en altres empreses com 
l'explotació de mines de carbó. 
  
Claude Guillot visqué a la casa de l'avinguda de la República Argentina fins 
a la seva mort, el 17 de desembre de 1934. L'any de la seva mort Guillot 
s'aprimà molt i, amb l'ànim inquiet, volgué visitar la seva família francesa a 
la qual no veia des de força anys enrere. Així, arribà a França el dia de la 
Puríssima i poc després  tornà a Barcelona, on morí a causa d'un càncer 
d'estómac.  
 
Després de la seva mort, la majoria d'utensilis, documents i llibres 
personals es van enviar al drapaire. La dona de Claude Guillot morí als 82 
anys i, actualment, viuen tres de les seves filles (Clotilde, Elena i 
Mercedes) i força descendents que perduraran el llinatge Guillot.  
 
 
ÀMBIT PROFESSIONAL  
 
Tot i que durant la descripció de la seva vida personal ja s'han descrit força 
aspectes del seu exercici de la medicina, en aquest apartat es vol destacar 
algunes de les qualitats de Guillot i alhora mostrar que, tot i ser 
pràcticament desconegut, s'han fet petites publicacions sobre la seva 
trajectòria professional. 
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Primer, es pot caracteritzar a Claude François Guillot com a un metge 
emprenedor i amb ànim continu d'investigació. Aquest temperament 
emprenedor el va combinar amb una afició a la fotografia. Afició que li 
serví per a fotografiar tots aquells aspectes, entre els que es troben malalties, 
que considerava interessants.  
 
Per tant, Guillot veia la fotografia com una disciplina capaç de documentar 
malalties. Gràcies a la col'lecció de fotografies que trobà Pere Formiguera 
(membre del Departament de Fotografia de la Fundació Joan Miró (1985-
87) i del consell assessor del Departament de Fotografia del Museu 
Nacional d'Art de Catalunya), part de la recol·lecció descriptiva de malalties 
de Guillot va ser exposada el 1994 al Centre d'Art de Santa Mònica 
(Barcelona) com a part de l'exposició de Josep Masana (1894-1979). Així, 
també se'l coneix com un dels metges fotògrafs que enriquiren el patrimoni 
cultural del país. 
 
D'altra banda, Claude François Guillot posseïa títols heretats de la noblesa 
francesa, però alhora també li havien atorgat títols per mèrits propis com el 
de membre d'honor de la Creu Roja i el títol honorari de cavaller del Sant 
Sepulcre. Un altre fet que demostra el seu prestigi foren les invitacions que 
tingué d’Alfons XIII.  
 
Com s'ha vist anteriorment, Guillot tenia un esperit crític i innovador, 
caràcter que el permeté guanyar una reputació a la ciutat de Barcelona. Així, 
fruit de la seva recerca creava i comercialitzava els seus propis 
medicaments. 
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FÉLIX MARTÍ IBÁÑEZ (1911 - 1972).  NOTA SOBRE LA 
SEVA ACTIVITAT COM A METGE A LA DÈCADA DE 1930. 

L'ÈPOCA ANARQUISTA 
 
 
Laura MARTÍNEZ SADURNÍ  
 
 
 “Estic plenament convençut que l’estudi de la història de la medicina 
depara a l’estudiant primer, i al metge després, un instrument extraordinari 
per a conèixer el passat de la seva professió, analitzar sobre la seva base el 
present de la mateixa i albirar el seu futur” 

Félix Martí Ibáñez 
 
Resum: Aquest treball se centra en l'estudi, resumit, dels principals aspectes de 
l'activitat de Félix Martí Ibàñez, (1911-1972), aleshores metge molt jove,  durant els 
anys de la República i la guerra civil, adscrit al corrent ideològic anarquista i 
membre de la CNT, va tnir una activitat important en tasques d'organització, 
direcció i comanament polític.  
 
Paraules clau: Fèlix Martí Ibàñez. Metges anarquistes. Guerra civil. CNT. 
Barcelona,. Cartagena.  
 
Resumen: Notícia resumida de los principales aspectos de la actividad como médico 
de Félix Martí Ibáñez (1911-1972), médico recién licenciado, en los años del la  
segunda República Española y la guerra civil. Adscrito al pensamiento teórico 
anarquista y miembro de la CNT, realizó una obra importante en tareas de 
organización, dirección y responsabilidad políitica.  
 
Palabras clave: Félix Martí Ibáñez. Médicos anarquistas. Guerra civil. CNT. 
Barcelona. Cartagena.  
 
 
Vida 
 
Félix Martí Ibáñez neix el 25 de desembre de 1911 a Cartagena, fill de 
Josefina Ibáñez Sánchez, professora de piano, i el pedagog i escriptor 
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valencià Félix Martí Alpera. Residí des dels nou anys a la ciutat de València 
d’on marxà per estudiar batxillerat a Barcelona. Llicenciat en medicina a 
Barcelona l’any1933, es doctorà l’any 1934 a Madrid amb la tesis "Ensayo 
sobre la historia de la psicología y la fisiologia místicas de la India", 
dirigida pel Dr. Eduardo Garcia del Real i molt influenciada pel treball de 
Gregorio Marañón i José Ortega y Gasset. 
 
Després de doctorar-se s’establí a la ciutat de Barcelona, concretament al 
barri de Gràcia, on exercí com a metge-psicòleg especialitzat en 
psicosexologia. S’interessà sobretot per l’eugenèsia, la higiene, la sexualitat, 
la psicologia, la psicoanàlisi i la història de la medicina, sobre les quals 
organitzà nombrosos cursos i conferències. A la vegada col·laborà en 
revistes científiques i literàries i publicà les seves primeres novel·les sobre 
psicologia, medicina i literatura. 
 
Col·laborà activament amb la Clínica Popular de l’Associació Social Obrera 
a Barcelona i en cercles polítics intel·lectuals com l’Associació d’Idealistes 
Pràctics i promogué l’any 1934 la creació de l’11 Club, després Conversa 
Club. Fruit del seu interès per la història de la medicina assistí l’any 1935 al 
Xè Congrés Internacional d’Història de la Medicina a Madrid, on presentà 
les següents ponències: Los milagros en la historia, El arte médico de la 
Celestina i Evolución histórica de la teoría de los chakras. 
 
A l’esclatar la Guerra Civil Espanyola, Martí Ibáñez, membre del sindicat 
anarquista Confederació Nacional del Treball (CNT), es volcà en les 
activitats bèl·liques i revolucionàries: organitzà i protagonitzà mítings, 
escrigué en diaris i revistes, promogué el funcionament de la Universitat 
popular i participà en l’organització de l’assistència sanitària d’urgència i 
l’Organització Sanitària Obrera. El 1936, amb l’entrada de la CNT al 
govern de la Generalitat, se’l designà successivament Director General de 
Salut Pública i Serveis Socials, Subsecretari de Sanitat de la República i 
Director d’Educació Sanitària de Guerra a Catalunya. Representà a Espanya 
als Congressos Internacionals de Joventut de Ginebra, Nova York i Mèxic i 
serví com a comandant mèdic de l’aviació republicana al front de l’Ebre. 
 
Després de la derrota al front de Catalunya, Martí Ibáñez s’exilià a França i 
visqué primer a Arcachon i després a Paris, fins que finalment, el juliol de 
l’any 1939 s’establí definitivament als Estats Units. Obtingué el permís de 
residència avalat pel Dr. Henry Sigerist, metge i destacat historiador de la 
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medicina del segle XX i aviat començà a treballar en la indústria 
farmacèutica, ocupant càrrecs importants en els departaments mèdics dels 
laboratoris Hoffmann-La Roche, Winthrop i Squibb. 
 
Martí Ibáñez s’adaptà amb facilitat a la societat i la vida als Estats Units i 
començà una nova etapa d’èxits professionals en el camp de la historia de la 
medicina, l’edició i com a conferenciant per tot el món, cosa que l’allunyà 
considerablement del moviment llibertari i les organitzacions republicanes 
tot i que col·laborà ocasionalment amb la premsa de l’exili. 
 
L’any 1950 a Nova York fundà MD Publications Inc. que publicaria 
nombroses revistes i monografies mèdiques a més d’organitzar congressos i 
simposis. També fou autor de més d’una vintena de llibres i articles de 
caràcter científic, artístic, periodístic i literari i fou professor d’història de la 
medicina al New York Medical College entre 1956 i 1958, quan renuncià a 
la càtedra per concentrar-se plenament en la seva feina com a escriptor i 
editor. El Dr. Félix Martí Ibáñez morí l’any 1972 a causa d’un infart agut de 
miocardi a la ciutat de Nova York a l’edat de 60 anys. 
  
Política 
 
Félix Martí Ibáñez formà part de la Federació Ibèrica de Joventuts 
Llibertàries (FIJL), també coneguda com a Joventuts Llibertàries (JJLL) o 
Joventuts Anarquistes (JJAA) i sovint se’l trobà relacionat amb publicacions 
i creacions anarquistes. 
 
Durant la Segona República Espanyola (1931-1936), es convertí en el 
màxim representant a Catalunya de l’organització pacifista amb seu a 
Londres War Resisters' International i participà en la creació de 
l’Organització Sanitària Obrera (OSO), lligada a la CNT. 
 
En començar la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) es posà al servei de la 
CNT. També el 1936 participà en l’expedició republicana a les Illes Balears 
i organitzà la sanitat de la Columna Durruti, que sortí de Barcelona cap a 
Saragossa el 24 de juliol i comptà amb uns 2.500 milicians. Després del 25 
de setembre del mateix any, amb l’entrada de la CNT al govern de la 
Generalitat de Catalunya, Martí Ibáñez adquirí competències polítiques i 
exercí de subsecretari de sanitat del govern central i Director General de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya i promogué mesures de lluita contra 
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la lepra i la tuberculosi. També promogué  la llei pro avortament, de les 
quals parlarem més endavant. Fins l’any 1937 participà en nombrosos 
mítings en representació de la FIJL i la AJA (Aliança Juvenil Anarquista). 
 
Serví com a metge, capità mèdic provisional i comissari de guerra al front 
de l’Ebre, on resultà ferit al cap i al braç el maig de 1938. Seguidament, 
viatjà als Estats Units, d’on tornà el desembre del mateix any per 
reincorporar-se a l’exèrcit fins la fi de la guerra. quan s’exilià a França. 
Com hem comentat anteriorment, l’activitat política de Martí Ibáñez a 
l’exili, primer a França i després als Estats Units, es reduí a col·laboracions 
esporàdiques amb la premsa del moviment llibertari. 
 
La Guerra 
 
Veiem ara més detalladament quina fou l’activitat de Martí Ibáñez durant la 
Guerra Civil. En esclatar la guerra, participà del moviment revolucionari 
que seguí al 19 de juliol amb actuacions de primer línia dins l’àmbit sanitari 
i educatiu per donar resposta immediata a necessitats prioritàries. Incautà el 
monestir de Jerusalem del carrer Santjoanistes, 8, i el convertí en hospital de 
sang donant-li el nom d’Hospital Proletari de manera provisional ja que 
aviat aquest nom fou aplicat als hospitals de Sant Joan de Déu de la 
Diagonal, que també controlà la CNT. Conjuntament amb els companys 
metges de la OSO, participà en actuacions de control de la sanitat ocupant el 
Col·legi de metges i constituint la Comissió Sanitària del Comitè de 
Milícies Antifeixistes, on fou encarregat de les funcions propagandístiques i 
de l’enviament de butlletins informatius als diaris. 
 
La Comissió Sanitària del Comitè de Milícies Antifeixistes s’ubicà 
inicialment al Teatre Barcelona i després al Convent de les Teresianes, a la 
Rambla de Catalunya. Durant les primeres setmanes, amb la dimissió del 
conseller Manuel Corachan i l’Hospital de Sant Pau com a únic encarregat 
de les qüestions d’assistència quirúrgica, la comissió actuà com a veritable 
govern sanitari de Catalunya al capdavant de l’organització hospitalària, la 
incautació d’establiments i material i l’organització assistencial militar i 
civil. La situació tampoc fou diferent respecte a la d’altres conselleries ja 
que el poder passà en mans del Comitè de Milícies Antifeixistes. 
 
A més, s’establí un Comitè de Sanitat Pública i Assistència de Ferits que 
tingué com a programa bàsic limitar l’assistència privada pels adinerats i 
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organitzar en cada ajuntament una assistència gratuïta en dispensaris, 
hospitals i sanatoris i eliminar així l’assistència domiciliaria. Aquest 
programa s’instaurà fins al mes d’agost, quan la Generalitat pogué coordinar 
formalment estructures espontànies de partits i sindicats revolucionaris i es 
creà el Consell Superior de sanitat amb Xavier Serrano Coello, Jaume 
Santamaria i Jaume, Josep Sala Alegri, el catedràtic Joaquim Trias Pujol, 
Amadeu González i Llòria i el mateix Félix Martí Ibáñez. 
 
Martí Ibáñez també participà en la posada en marxa de la Universitat 
Popular de les Joventuts Llibertàries que s’havia d’ubicar a l’edifici del 
Seminari en resposta a la necessitat de formació dels joves. Col·laborà 
també en el desenvolupament del Moviment unificat Pro Infància Obrera 
que establí un programa integral a l’atenció a l’infant inspirat en el que el 
seu pare ja inicià i que comprenia: la supressió de castes socials, la formació 
cultural, l’orientació professional, la prevenció en les famílies, les 
guarderies, els serveis de puericultura i les infermeries infantils. 
  
Direcció general de sanitat 
 
El 30 de setembre de 1936, amb l’entrada de representants anarquistes al 
govern, Martí Ibáñez fou nomenat Director General de Sanitat i Assistència 
Social, cosa que suposà la dimissió de Josep Irla i Bosch. D’aquesta manera 
s’inicià un període de nou mesos en el qual cinc consellers de la CNT-FAI 
(Antoni Garcia Birlan, Pere Herrera, Josep Juan i Domènech, Aureli 
Fernández i Valeri Mas) foren responsables polítics de la sanitat, encara que 
el responsable tècnic real fou Martí Ibáñez. En aquest moment, amb el 
domini al carrer i a les institucions, la CNT pogué aplicar la seva doctrina 
sanitària que tingué com a objectiu principal socialitzar la medicina. La 
revolució prengué mesures dràstiques amb la incautació d’establiments, la 
contractació massiva de personal per substituir els religiosos i aplicar nous 
horaris laborals i l’obertura d’hospitals amb un increment en el nombre de 
llits. 
 
En l’època de la guerra la situació era de crisis permanent, les necessitats 
diàries ocuparen tota la capacitat del govern i no es realitzaren actuacions de 
major profunditat. L’atenció al front i als refugiats i la necessitat de donar 
resposta a les demandes de la reraguarda impossibilità una transformació 
estructurada i no s’aconseguí establir una assegurança social de malaltia. 
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En aquest període Martí Ibáñez comptava amb l’ajuda de Xavier Serrano i 
el farmacèutic Nicasi Francesc Olivan Palacín i organitzà sessions de 
formació i publicitat sobre temes sanitaris dirigides a sindicalistes i població 
general al Casal del metge, tot i que també es van emetre per ràdio. A més, 
posà en marxa una Conferència psiquiàtrica per establir criteris generals de 
política assistencial i promogué la instauració de forns crematoris de 
cadàvers a les grans ciutats en substitució dels cementiris.  
 
El gener de 1937 Martí Ibáñez fou nomenat sotssecretari del Ministeri de 
Sanitat per Federica Montseny però no acceptà el càrrec i a la primavera del 
mateix any participà en sessions organitzatives de la CNT a València, on la 
sanitat catalana apareix com a capdavantera. 
 
L’estiu de 1937 els anarquistes sortiren del govern i Martí Ibáñez de la 
Direcció General. A partir d’aquest moment dedicà la seva atenció a 
l’Associació de Tècnics, que aplegava docents avançats i científics. 
 
Aportació a la sanitat catalana 
 
Els interessos principals de Félix Martí Ibáñez foren, des de l’inici de la 
seva pràctica professional, la higiene psíquica, sexual, del treball i la història 
de  la medicina. A les darreries de l’any 1935, després dels primers anys 
d’exercici al seu propi consultori al barri de Gràcia, entrà a formar part del 
quadre assistencial de la OSO, una societat mutual organitzada per membres 
de la CNT que donà assistència sanitària als afiliats que pagaven una quota i 
tingué el consultori central al carrer Casanova, 33. En aquest consultori 
Martí Ibáñez exercí com a especialista en malalties nervioses i mentals i en 
patologia sexual. A més, combinà la consulta directa amb la publicació 
d’articles a la revista Higia, publicada des de gener de 1935 i dirigida al 
públic general, i amb la resposta a un consultori postal de la revista 
valenciana Estudios. 
 
Per Martí Ibáñez i el altres metges vinculats a sindicats la principal 
preocupació en termes d’assistència sanitària fou la precarietat del sistema a 
l’hora d’hospitalitzar, fer consultes amb especialistes i fer exploracions 
instrumentals, cosa que es manifestava especialment en els casos de malalts 
crònics, neurològics, psiquiàtrics, tuberculosos i cancerosos. És per aquesta 
raó que el seu discurs es centrà en la necessitat d’implantar a Catalunya 
l’assegurança social de la malaltia, no només al terreny dels accident 
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laborals i a la maternitat com es feia fins al moment, sinó a tots els nivells, 
com ja es feia a Europa. 
 
Molt influït per la doctrina paterna, per a Martí Ibáñez la revolució futura en 
el terreny educatiu i sanitari passava per la promoció cultural proletària i 
participà en nombroses conferències de temàtica sanitària a l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular, Idealistes Pràctics, Ateneu Polythecnicum, Sempre 
avant, Colegio libre de Estudios Contemporáneos i Asociación de Cultura 
Universitaria para Obreros. 
 
Des de la proclamació de la Segona República, la Conselleria de Sanitat i 
Assistència Social de la Generalitat de Catalunya centrà la seva activitat en 
implantar mesures de reforma sanitària com la lluita antivenèria, 
antituberculosa, antileprosa, antipalúdica, antirràbica, antivariolosa, 
antireumàtica i anticancerosa així com també la llei sobre l’avortament i la 
millora de la higiene general i infantil controlant les aigües 
mineromedicinals, les intoxicacions professionals i les malalties laborals. 
  
La llei de l’avortament 
 
El 9 de gener de 1937 es publicà al Diari Oficial de la Generalitat el decret 
que, impulsat per Félix Martí Ibáñez com a director general de la 
Conselleria de Sanitat i signat pel conseller en cap Josep Tarradellas i pels 
consellers de Sanitat i Assistència Social Pere Herrera (CNT) i Rafael 
Vidiella (UGT), situà Catalunya a la avantguarda europea de la legislació 
sobre l’avortament. 
 
El decret representà un progrés important respecte les legislacions anteriors 
en tenir en compte com a possibles justificants de l’avortament les causes 
terapèutiques (malaltia física o mental de la mare que contraindiqués el 
part), les motivacions eugenèsiques (malalties i malformacions congènites), 
el desig conscient de la limitació voluntària de l’embaràs i les raons 
sentimentals o ètiques. 
 
El decret assenyalà sobretot la necessitat d’evitar els avortaments 
clandestins, que posaven en perill la vida de les mares i suposaven una gran 
mortalitat materna. En aquest sentit el mateix Martí Ibáñez escrigué “Ya no 
asistiremos más al espectáculo de madres muertas a causa de una fallida 
maniobra abortiva, de infanticidios dimanantes del odio al niño que nació 
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si ser deseado, de mujeres con su rumbo vital torcido por un hijo que es un 
estigma o una reminiscencia de algo que desearían olvidar, de niños 
llegados a hogares sin pan y a padres sin amor” 
 
Segons establia el decret, la Conselleria de Sanitat nomenaria un comissari 
per a cada hospital autoritzat a exercir la interrupció artificial de l’embaràs 
per a garantir el compliment de la normativa. Es posà especial èmfasi en el 
fet que només es podia practicar l’avortament en els centres autoritzats, 
concretament la Casa de la Maternitat, l’Hospital de Catalunya (actual 
Hospital de Sant Pau), l’Hospital Clínic, l’Hospital Cardenal de Barcelona i 
fora de Barcelona només es podia practicar a Lleida, Sant Joan de les 
Abadesses, Badalona, Berga, Granollers, Reus, Igualada, Olot, Vic, Girona i 
Vilafranca. 
 
Per Martí Ibáñez i aquells qui impulsaren la reforma, la maternitat adquiria 
d’aquesta forma un sentit social a la vegada que dignificava la llibertat de la 
dona. 
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Dues fotografies de Félix Martí Ibàñez en els anys de Barcelona, i de New 
York, al final de la seva vida 
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L'OBRA CIENTIFICA DEL DOCTOR CONRAD 
XALABARDER I PUIG (1899-1979) EN EL CAMP DE LA 

TUBERCULOSI 
 
 
Pere MIRET i CUADRAS 
Acadèmic corresponent RAMC 
 
 
Resum:   Notícia de l'obra del doctor Conrad Xalabarder i Puig (Caldes de Montbui, 
1899 - Barcelona, 1979). Estudiant molt brillant, es dedicà a la tuberculosi, tant en 
els aspectes de clínica i terapèutica com en l'estudi morfològic i evolutiu de l'agent 
causal, el bacil de Koch, amb aplicació de la microscòpia electrònica, tècnica en la 
que fou un capdavanter a tot l'estat. Les seves idees, molt originals, foren poc 
acceptades, el que el portà a treballar bastant en solitari en una institució social, 
l'Institut Francesc Moragas, i a editar gairebé ell tot sol, una revista on explicava les 
seves aportacions.  S'aporta iconografia seleccionada dels seus treballs.  
 
Paraules clau. Conrad Xalabarder. Biologia bacil de Koch. Microscòpia 
electrònica. "Publicaciones del Instituto Antituberculoso Francisco de Moragas".  
 
Resumen:   Noticia de la obra del doctor Conrad Xalabarder i Puig (Caldes de 
Montbui, 1899 - Barcelona, 1979). Estudiante muy brillante, se dedicó al estudio de  
la tuberculosis, tanto en los aspectos clínicos y terapéuticos como en el análisis  
morfológico y evolutivo del agente causal, el bacilo de Koch, con aplicación de la 
microscopía electrónica, técnica en la que fue un pionero en España. Sus ideas, muy 
originales, fueren poco aceptadas, razón por la que  trabajó  bastante en solitario en 
una institució social, el Institut Francesc Moragas, editando una revista en la que 
hacía conocer sus aportaciones.   Se incorpora iconografia seleccionada de sus 
trabajos.  
 
Palabras clave: Conrad Xalabarder. Biologia bacilo de Koch. Microscopía 
electrónica. "Publicaciones del Instituto Antituberculoso Francisco de Moragas".  
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INTRODUCCIÓ. Curriculum. 
 
El Dr. Conrad Xalabarder i Puig nasqué a Caldes de Montbui, el 3 de 
setembre de l’any 1899, i morí a Barcelona el dia 15 de desembre de 1979. 
                                                                                                                       
Amb un extraordinari expedient acadèmic, podem destacar, en la seva època 
d’estudiant, a més de les matrícules d’honor, algunes activitats que mostren 
ja, el seu caràcter: Preparador anatòmic, per oposició i anatomopatòleg de la 
segona Clínica Quirúrgica de l’hospital Clínic. Pensionat per la Facultat de 
Medicina per l’estudi del paludisme al delta d’Ebre. Intern pensionat, per 
oposició, de l’Hospital Clínic. President de l’agrupament Escolar de 
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques.  
 
*Llicenciat en Medicina i Cirurgia i Premi Extraordinari de Llicenciatura, 
per oposició, l’any 1923.  Després de llicenciat i per ordre cronològic:  
President de la Secció de Biologia de la Societat de Ciències Naturals de 
Barcelona.  
Pensionat per la Mancomunitat per l’estudi de la tuberculosi.  
*Director de l’Obra Antituberculosa de la Caixa, en morir el seu pare 
Eduard, l’any 1926.  
*Doctorat en Medicina, Premi Extraordinari (any 1927).  
 
Fundador de la Societat de Tisiologia de Barcelona (1930). 
Ponent oficial del VII Congrés Mèdic de Llengua Catalana,. Mallorca, 1932            
President del Comitè de Lluita Antituberculosa del Sindicat de Metges de 
Catalunya, 1932 
Membre del Comitè de Lluita antituberculosa de la Generalitat de 
Catalunya, 1932 
Metge consultor de la “Obra Antituberculosa de la Junta Central de 
Emigración”. Ministeri de Sanitat, 1937 
Professor del “Curso Oficial de Tisiologia del Patronato Nacional 
Antituberculoso”. 1940 
Ponent Oficial de la “Primera reunión de tisiólogos españoles” Madrid, 
1943 
Professor del “Curso de Cirugia Toràcica”   Madrid 1945 
Relator oficial en la “Annual Conference of the British Tuberculosis 
Association” (Cambritge), 1949 
Redactor de “Excerpta Medica”, 1949 
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President honorari i relator oficial del 1er Congrés de Cirurgia del 
Mediterrani llatí. Barcelona 1953 
President de “American College Chest Phyisicians”, capítol de Barcelona 
(1957).  
Soci honorari de l’agrupació astronòmica Aster. 1957  
Membre del Comitè Internacional de Bacteriologia (Xicago).  
Professor de Microscòpia Electrònica en l’Escola Tècnica Superior 
d’enginyers industrials Càtedra Esteve Terrades (1962).  
President de l’Associació de Patologia Respiratòria. Acadèmia de Ciències 
mèdiques. (1963).  
Premi August Pi i Sunyer atorgat  per primera vegada per l’Institut 
d’Estudis Catalans.(1965). 
 Membre honorari de la Societat Catalana de Biologia (1978)  
i altres. 
 
Cursos i Conferències 
 
S’han comptabilitzat més de seixanta. Una bona part dels científics, 
acostumen a tractar i a ensenyar una matèria que coneixen bé, però com 
veurem tot seguit, els temes dels cursos i conferències, que el Dr. 
Xalabarder exposa, comprenen qüestions  molt variades. 
 
Microbiologia: 
 
“El concepto de colonias antituberculosas” (7 lliçons a la Càtedra 
d’Higiene)  
“El laboratorio en el diagnóstico de la tuberculosis”. (Ins. Antitub. 1932  
“Novedades en la bacteriologia de la tuberculosis” (Soc. de Tisio., 1952) 
“Investigaciones recientes acerca de la Mycobacterias”. (Acad. de Med. 
1953) 
“Pleomorfismo y origen del bacilo de Koch” (1957) 
“Estado actual de la bacteriologia tuberculosa” (American College, 1957) 
“Bacteriologia de las supuraciones pulmonares” (American College, 1957) 
“El problema de los bacilos tuberculosos atípicos”. (As. Pat. Res., 1960) 
“Papel de los virus en patologia respiratoria” (As. Pat. Res. 1960) 
“La sexualidad bacteriana y la genética del virus” (Soc. Cat. Biologia, 1962) 
“Aportaciones de la bacteriologia a los estudios de genética” (1963) 
“Genética de las mycobacterias” (Ac. de Cien. Med., 1964)  
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Lluita antituberculosa i profilaxi: 
  
“Como debe orientarse la futura lucha contra la tuberculosis”. “Radio 
Asociación”, 1931. 
“Curso de  Tisiologia”. Deu lliçons a l’escola d’infermeres socials. Anys 
1931, 1934 i 1949 
“Organizaciones antituberculosas”. Cinc lliçons del curs superior d’Higiene 
i Sanitat,1934 
“La herencia en tuberculosis. Casa de  Maternologia Municipal”, 1946 
“La tuberculosis todavia es un problema”, 1957 
 
Cirurgia. 
 
“La liberación de adheréncias pleurales”. Discurs inaugural de la Soc. de 
Tisiologia. Madrid 1931 
“La colapsoterapia de la tuberculosis pulmonar”. Ins. Antitub., 1933 
“Las adherencias pleurales en la radiologia y en la toracoscopia”. Ins. Ant. 
1943 
“Neumolisis intrapleural”. Curs oficial de cirurgia toràcica. Madrid 1945 
 
Tractament 
 
“Nuevos conceptos en la quimioteràpia de la tuberculosis”. Acadèmia 
Nacional de Medicina. Madrid 1934 
“Quimioterapia de la tuberculosis”. Curs Ins. Antitub., 1934 
“Mecanismos de acción de las  terapéuticas antituberculosas”. Set lliçons en 
el curs de l’Acad. de Cien. Mèd. 1941 
“Perpectivas de la quimioterapia  antituberculosa”. Pat. Nac. Antitub., 
Madrid 1943 
“Como está orientada actualmente la quimioterapia”. Ins. Ant. 1943 
“Tratamiento médico del enfisema mediastínico”. Ac. de Med. 1943 
Curs: “Indicaciones terapéuticas en la tuberculosis pulmonar”. Ins. Ant. 
1946 
“Bases experimentales en la quimioterapia antituberculosa”. Hos. S. Pau, 
1949 
“El tratamiento actual de la tuberculosis”. Esc. Infermeria 1950 
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Radiologia 
Curs: “Elementos del diagnóstico radiográfico torácico”. Ins. Ant., 1936 
Curs: “Esquemas radiológicos de patologia torácica”. Ins. Ant., 1945 i 1950 
“La radiografia electrónica del bacilo de Koch”. Discurs inaugural Soc. de 
Tisio. 1951 
 
Microscòpia electrónica 
 
“Microscopia electrónica del bacilo tuberculoso”. Acad. Med. Quir. San 
Sebastian, 1955 
“La microscopia electrónica”. Curs: “La energia del átomo y sus 
aplicaciones en medicina”, 1956.  “Aplicaciones del microscopio 
electrónico en Biologia”. Escola tècnica superior d’Enginyers Industrials. 
1962 
 
Altres 
 
Curs Oficial de Tisologia. Dir. Gral. De Sanitat, 1940 
“El alma del tuberculoso”. Escola d’infermeres socials, 1943  
“Lecciones sobre tuberculosis”. Ins. Antitub.,1943 
“El síndrome atelectásico por obstrucción”. Curs Hosp. Sant Pau, 1949 
“Etiopatogenia de la tuberculosis osteo-articular”. San. Marítimo, 1954 
“La tub. de antes y la de ahora”. Ins Antitub. 1956 
“Enfisema pulmógeno”. Curs Hosp. de Sant Pay, 1962 
“Enfisema pulmonar experimental”. Ac. de Ciencies  Mèd. 1963  
I altres 
 
 

Publicacions 
 

Les publicacions comencen l’any 1920 en la seva època d’estudiant. 
Fins a l’any 1933, els seus treballs apareixen a diferents revistes, com 
Annals de l’Acadèmia de Medicina, “Revista. Médica. de Barcelona”, 
“Revista. Española de Tuberculosis”, i altres.  
 
Des de l’any 1933 la majoria de publicacions es troben a la Revista que ell 
fundà titulada “Publicaciones del Instituto Antituberculoso, Francisco 
Moragas, de la Caja de Pensiones para la Vejez i de Ahorros”, però també 
continua publicant a Medicina Catalana, Annals de l’Acadèmia, “Revista. 
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Española de Tuberculosis”, “Anales de la Sociedad de Tisiologia”, i des de 
1944 apareixen també nombrosos articles seus, en “Medicina. Clínica”, la 
revista que acabaven de fundar els Drs. A. Pedro Pons i  R. Sarró. 
  
El total de publicacions sobrepassen les dues-centes  
Són de destacar les que apareixen en revistes estrangeres, en uns anys en els 
que no acostumen a publicar treballs d’autors espanyols.  
“What is atelectasis”, Tubercle. 30, 266, 1949.  
“Extrapleural plombage of Alkhatene”. Tubercle 32, 152, 1951. 
“Currents of action in pulmonary parenchyma. Tubercle 32, 214, 1951 
“Le problème de la virulence bacillaire”. “Presse Med.” Paris. 63, 1384, 
1955 
“Electromicroscopy of tubercle bacilli. Editorial. Excerpta Med. 11, 467, 
1958 
“The so-colled problem of unclassified mycobacteria”. American Review of 
Respiratory Disease. 83, 1, 1961 
“Comments of the so-colled...”. Amer. Rev. Res, Des. 84, 752, 1961 
“Die Entwicklung und Prüfunhg funguistatischer Verbindungen zur 
Behanddlung de Krebskrankheit”. Artzliche Forschung. Münschen. 1, 528, 
1962 
“Naturaleza de las micobacterias llamadas atípicas”. Neumologia i Cirugia 
del Tórax. México. 24, 259, 1963  
  
Dues d’elles, la titulada: “The so-colled problem...”, i la seva continuació, 
“Comments of the so-colled problem...”, varen ser sol•licitades per la 
direcció de la revista “American Review of Repiratory Desease”, la més 
prestigiosa, fins avui dia, d’Aparell Respiratori. Durant molts anys van ser 
els únics articles que va publicar,  aquesta revista, d’un autor espanyol. 
 
Les “Publicaciones del Instituto antituberculoso...”, i els set suplements 
complementaris, apareixen regularment amb temes variats sobre biologia 
dels bacteris, tècniques quirúrgiques, problemes immunològics, emfisema 
pulmonar, la vacuna BCG, mecanisme de formació de les cavernes, biologia 
de les plaquetes..., fins els més de cent articles que contenen els vint-i-dos 
volums publicats. Els suplements monogràfics tracten i plantegen temes 
d’investigació, sobre l’origen, la genètica, la sociologia, el càncer 
experimental i les formes L del bacteris. 
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Nosaltres procurarem fer un petit comentari d’alguns articles apareguts en 
aquestes publicacions i suplements, que creiem representatius dels 
conceptes i els temes que més l’apassionaren, i on ens mostra la fermesa i 
els fonaments  de les seves idees. 
 
Les “Publicaciones del Instituto Antituberculoso Francisco de 
Moragas” 
 
L’any 1933, el Dr. C. Xalabarder, publicà el primer volum d’aquest butlletí 
que continuà amb una freqüència biennal, patrocinat per la Caixa de 
Pensions per la Vellesa i d’Estalvis. Fins l’any 1977 sortiren a la llum vint-i-
dos volums. La revista, que no tenia subscriptors, era gratuïta i  enviada a 
organismes oficials, biblioteques universitàries, laboratoris, càtedres de 
microbiologia i biologia, i a centres de recerca nacionals i estrangers, en 
especial a la antiga URSS, on tenia molt bona acollida, i on mantenia 
intercanvi d’idees, amb algun científic de l’est.  
 
També es publicaren set suplements monogràfics, en els anys 1954, 1958, 
1962, 1964, 1966, 1967 i 1970, tres d’ells en col•laboració amb la Srta. Mª 
Lluïsa Barnils.   
 
En els números ordinaris, el Dr. C. Xalabarder signa més de la meitat dels 
articles publicats. Els restants ho són per metges col•laboradors del seu 
servei, el Dr. I. Blajot,  Dr. R. Culell, Dr. Alegret, Dr. A. Verdaguer, Dra. N. 
Tuset, Dr. E. Xalabarder i una excepció en un article del Dr. J.V. Turón 
titulat: “Aportes a la psicologia del tuberculoso”, molt interessant, i amb una 
temàtica que s’aparta completament de la resta.  
 
-1- Potser és oportú fer una petita història dels antecedents del “Instituto 
Antituberculoso Francisco de Moragas”. 
 
L’Acadèmia d’Higiene de Catalunya, que començà l’any 1884 quan un grup 
de metges i estudiants, es reunien per discutir temes mèdics i sanitaris, es 
constituí definitivament, l’any 1887, sota la presidència del Dr. Lluís 
Comenge.  Veient la gran incidència i l’alta mortalitat de la tuberculosi, 
l’Acadèmia d’Higiene de Catalunya, recollint un suggeriment del Dr. Soley, 
va creure necessari, l’any 1903, encomanar als Drs. Fuster, Mer, Moragues, 
Pla, Presta, Segalà i Eduard Xalabarder, la creació del Patronat de Catalunya 
per la Lluita Antituberculosa. 
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El Patronat 
 
Es projectaren quatre Dispensaris a Barcelona. El primer, ubicat al Passeig 
de Sant Joan – Diputació, s’inaugurà el dia 26 de setembre de 1904, i va 
tenir una llarga vida, (acabà l’any 1980) un excel•lent prestigi i una alta 
rendibilitat, sota la direcció del Dr. Eduard Xalabarder primer, i més tard, 
des de l’any 1926, del Dr. Conrad Xalabarder. El segon, en uns baixos de la 
Travessera de Gràcia, nº 41, cantonada al carrer La Lluna,  s’inaugurà el 
mes de novembre de 1909, sota la direcció del Dr. N. Fuster, i tingué una 
trajectòria més curta, (fins l’any 1936) Els dos restants no arribaren a passar 
de ser un projecte.  
 
Amb la necessitat de disposar d’un sanatori, es nomenà una comissió que va 
elegir la finca Torrebonica, entre Sabadell i Terrassa de 1.200 m2  edificats, 
amb aigua abundant, i un terreny amb bosc, vinya, regadiu i arbres fruiters. 
El Dr. Eduard Xalabarder confeccionà el reglament per l’assistència dels 
malalts i el règim interior del Sanatori, que s’inaugurà, el dia 29 de gener de 
l’any 1911, amb trenta llits, i amb gran solemnitat. Va ser nomenat director 
el Dr. E. Xalabarder, que ja ho era del Dispensari. 
  
La funció del Patronat va ser molt profitosa. En els primers sis anys 
s’efectuaren més de 50.000 consultes en els dispensaris. En aquells anys, era 
tant o més importat que l’atenció mèdica, l’ajuda social, i es repartiren 
16.000 kg de pa, 11.000 kg de carn,  23.000 litres de llet, i es distribuïren 
25.000 pessetes en ajuts econòmics a les famílies. 
  
El Patronat com totes les obres de beneficència, es mantenien de 
subscripcions, subvencions com la de l’Ajuntament de Barcelona i altres 
organismes, alguns llegats, festivals organitzats per aquest fi, curses de 
braus, balls benèfics al Mundial Palace, o a la Maison Dorée, caixetes “para 
el tuberculoso pobre” a les entrades de les esglésies, o segells que 
s’adherien a cartes, factures i entrades d’espectacles. Però les despeses eren 
cada vegada més grans, i el ingressos disminuïen. Va ser necessari buscar 
noves fonts de finançament, i l’any 1916 es va instituir la Festa de la Flor, 
que en el primer any va recollir 50.000 pessetes, una quantitat molt notable 
en aquells anys, però que anà minvant progressivament 
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Un incident, avui dia difícil d’entendre, és el que va provocar el Dr. 
Queraltó, en menysprear la tasca del Dispensari i denunciar, en un míting al 
teatre Tívoli, els seus metges, tractant-los de bàrbars i salvatges, per haver 
arrencat, deia ell, la pell a tires d’un malalt que portava tatuada al braç la 
frase: “viva la anarquia”. Sembla que va ser el malalt qui havia demanat que 
esborressin aquesta inscripció, i així ho va declarar en el judici posterior, 
però  el  metge que ho va intentar amb el termocauteri, ho deixà desprès 
d’una primera temptativa, sense èxit.  
 
Aquest fet  va comportar que el Col•legi de Metges castigués el Dr. 
Queraltó per una falta molt greu d’immoralitat professional, que el Dr. 
Queraltó interposés recurs d’alçada al Ministeri de Governació, que el va 
absoldre, i que el col•legi de Metges apel•lés a la Sala del Contenciós 
Administratiu, que anul•là l’ordre dictada pel Ministeri de Governació. Tot 
aquest procés durà uns tres anys i va desencadenar una violenta campanya 
política recolzada per anarquistes i sindicalistes, que acabà amb una 
sentència del Tribunal Suprem condemnant el Dr. Queraltó, a pena d’exili 
fora de Catalunya. 
 
Aquests esdeveniments, que semblaria que no havien de tenir cap relació 
amb la tasca del Patronat, van influir molt negativament en la seva funció, 
l’Ajuntament va decidir  retirar la subvenció de 12.000 pessetes que 
aportava cada any, i es va suprimir la Festa de la Flor.  
  
Els ingressos disminuïren any rere any, i les despeses sobrepassaven de llarg 
les possibilitats econòmiques del Patronat.  
 
La Caixa 
 
La solució va venir d’una altra institució benèfica, la Caixa de Pensions per 
la Vellesa i d’Estalvis, amb la que s’arribà a un acord. Totes les 
instal•lacions del Patronat serien transferides a la Caixa de Pensions, 
comprometent-se aquesta, a continuar i millorar l’Obra Antituberculosa 
començada. Només una institució tant arrelada  a Catalunya com la Caixa 
de Pensions podia continuar, amb èxit la Lluita Antituberculosa. 
 
L’any 1922 es signà l’escriptura del  conveni entre el Patronat i la Caixa, 
que passà a ser propietària de l’entitat, el sanatori i terrenys annexes, i els 

 239 



dispensaris amb tot el seu utillatge, mobiliari i aparells. La Caixa es 
comprometé a posar tots els mitjans per ampliar i millorar aquesta Obra. 
 
L’Obra antituberculosa de la Caixa, va ser l’hereva única, de totes les 
instal•lacions i  de la funció de l’antic Patronat de Catalunya per la Lluita 
Antituberculosa. 
 
Va continuar de director del Sanatori de Torrebonica i del Dispensari del 
Passeig de Sant Joan, el Dr. Eduard Xalabarder. 
 
El Dr. Conrad Xalabarder s’incorporà al sanatori de Torrebonica l’any 1924, 
i dos anys més tard, l’any 1926 en morir el seu pare, passà a ocupar la 
direcció del sanatori juntament amb la de director del dispensari del Passeig 
de Sant Joan. 
 
L’any 1932, la Caixa creà l’Institut Antituberculós Francesc Moragues que 
posà sota la direcció del Dr. C. Xalabarder, i que era destinat a més de 
l’assistència i control de malalts i familiars, a investigació, i  docència.  
 
En el Volum III de les Publicacions, de l’any 1939, el Dr. C. Xalabarder 
exposa,  de manera esquemàtica, com funcionarà l’Institut Antituberculós, 
format per dos dispensaris a Barcelona, i el sanatori de Torrebonica, en un 
article titulat:  
 
l’Institut Antituberculós de la Caixa de Pensions per la Vellesa i 
d’Estalvis  
 
Puntualitza la funció del Dispensari, la separació de les consultes de nens i 
adults, la tasca de les infermeres visitadores i la funció social que han de 
desenvolupar, remarca les normes i la necessitat dels exàmens profilàctics, 
de l’estudi de contactes, de la vacuna BCG, insisteix en la necessitat del 
diagnòstic precoç de la malaltia,  i la importància que té el saber separar el 
malalt que requereix ingrés en el sanatori, del que pot ser controlat en règim 
ambulatori. És important que el dispensari, assumeixi el control periòdic de 
l’evolució, del tractament, i en especial el manteniment del pneumotòrax, de 
malalts procedents del sanatori, deslliurant d’aquesta feina a l’hospital, que 
podrà dedicar aquests llits a malalts amb més necessitat d’hospitalització.    
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Una funció bàsica de l’Institut serà la preparació de dades estadístiques, 
necessàries per establir les bases de la lluita antituberculosa, avui 
completament desconegudes. 
 
El laboratori, a més de la labor pròpia de la seva funció, responent a la idea 
establerta quan es fundà l’Institut Antituberculós, està organitzat perquè 
pugui funcionar preferentment com un centre d’investigació. Està organitzat 
amb les seccions de: Bacteriologia. Serologia. Química, que prepara el 
tiosulfat sòdic puríssim emprat en el tractament dels malalts tuberculosos, i 
treballa per obtenir nous preparats sulfurats que puguin tenir millors 
qualitats terapèutiques. Histopatologia que s’encarrega de les necròpsies 
dels animals inoculats, i prepara les microfotografies, per relacionar la 
imatge radiogràfica amb la lesió anatòmica. Fisicoquímica, el departament 
més relacionat amb els demés, que controla el pH en els mitjans de cultiu, 
l’estudi dels potencials d’oxidoreducció, i finalment la valoració matemàtica 
de tots els fenòmens fisicoquímics que interfereixen en les experiències 
realitzades en les altres seccions de l’Institut. Com una activitat genuïna, 
s’ocupa d’estudiar les característiques íntimes del mitjà intern, per intentar 
conèixer els elements que condicionen el terreny tuberculitzable, orientació 
que potser podrà ajudar a entendre molts punts obscurs en la clínica de la 
tuberculosi. 
  
Arxiu general. Donada la gran quantitat de dades proporcionades per les 
diferents seccions, es feia difícil classificar les històries clíniques de manera 
que es poguessin consultar fàcilment. L’Institut ha solucionat aquesta 
dificultat per el sistema de classificació mecànica de fitxes perforades. Totes 
les dades s’inscriuen mitjançant perforacions, en unes petites targes, segons 
una clau adequada per cadascuna d’elles. La classificació i comptatge es fa 
mecànicament i molt ràpidament, 400 per minut. 
 
Biblioteca. Ha adquirit les obres de Tisiologia, Pneumologia i Radiologia 
toràcica, publicades en castellà, francès, anglès i alemany i les col•leccions 
completes de les revistes de l’especialitat, nacionals, i les estrangeres més 
acreditades,  el que no tenia cap altre biblioteca mèdica de Catalunya, oberta 
a tots els metges que volguessin consultar-la. Una tarja mecànica permetia 
trobar qualsevol treball contingut en algun llibre o revista. El sistema de 
fitxes perforades, i la classificadora – comptadora, dissenyades pel mateix 
Dr. Xalabarder, facilitaven la troballa ràpida de l’article buscat. 
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Formació de personal especialitzat. Bastants malalts arriben al dispensari 
amb lesions avançades, per diagnòstics tardans o erronis. L’Institut 
organitza periòdicament, cursos i conferències per metges, per posar-los al 
corrent dels símptomes diagnòstics de la malaltia,  i de les novetats 
terapèutiques. També dóna cursets a infermeres que vulguin dedicar-se al 
servei dels tuberculosos. 
 
El Sanatori, que ha passat dels trenta llits a cent vint, en sales separades per 
homes, dones i nens, disposa d’unes bones instal•lacions pel tractament de 
la tuberculosi, i d’estances apropiades per aplicar correctament el repòs i la 
cura dietètica. També compta amb un equip de cirurgia per la 
col•lapsoteràpia, i de quiròfan preparat per a les grans intervencions 
quirúrgiques. 
    
Colònia Antituberculosa de Torrebonica. Inclou un xalet per a malalts en 
règim de tractament familiar. Un altre xalet per malalts curats, que treballen 
de subalterns al sanatori, o en la finca agrícola annexa, cobrant el salari 
corresponent. Hi ha també una escola i una biblioteca a disposició de tots els 
estadants de la Colònia. La major dificultat per la bona marxa de 
l’organització, és la gran desproporció que hi ha, entre les peticions d’ingrés 
i el nombre de llits disponibles. 
 
La Recerca 
 
El Dr. C. Xalabarder, amb l’ajut econòmic de la Caixa, va arranjar un 
Institut Antituberculós modèlic. L’estreta relació entre el dispensari i el 
sanatori, que controlava ell com a director de les dues entitats, li permetia 
treure molt més profit, del pocs llits de què disposava. Amb la seva activitat 
i a seva gran capacitat de treball, podia atendre els malalt del Sanatori amb 
dos metges, i l’activitat del dispensari amb dos o tres facultatius més.  
 
En el laboratori, on ell dedicava una bona part del seu temps, feia la tasca 
que més l’apassionava, ajudat per una llicenciada en ciències i un parell de 
senyoretes tècniques de laboratori. Amb el microscopi de contrast de fases, 
que permet examinar cèl•lules vives sense acolorir, i amb l’ajut del 
microscopi electrònic, que adquirí la Caixa l’any 1950, va investigar durant 
anys, el bacil de Koch, la seva genètica, la reproducció sexuada, la 
transformació quan el mitjà no és prou favorable, o sota la influència de 
quimioteràpics i antibiòtics, en formes no àcid resistents, ovoides, 
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deformables, cutiflàccides, o formes L, com les denomina, que han perdut la 
capa cèria i la seva virulència específica, però  que poden tenir una 
patologia pròpia sobre el ronyó i altres òrgans, i que reverteixen a bacils 
àcid resistents de Koch, quan el mitjà torna a ser apropiat.  

És important reconèixer la importància que el Dr. Xalabarder va donar, a la 
investigació,  en dedicar-li una bona part de la tasca i dels recursos de 
l’Institut, i en segon lloc a cuidar la docència, organitzant regularment, 
cursets de formació en tisiologia per a metges i per infermeres, que 
volguessis dedicar-se a l’atenció de tuberculosos.  

Comentari sobre alguns treballs 

** La biologia del Micobacteri tuberculós, estudiada amb el microscopi 
electrònic.  Volum X, 1953 En aquest treball experimental posa l’atenció en 
tres qüestions fonamentals: formes de reproducció del bacil, virulència i 
acció dels antibiòtics.  

L’opinió general de que el micobacteri es reprodueix per simple divisió 
transversal no ha pogut ser confirmada.  

Existeixen altres formes de reproducció: ramificació, gemació i una forma 
ocasional autogènica o sexuada. Amb el microscopi electrònic, s’han 
fotografiat totes les fases d’un veritable cicle evolutiu, durant el qual la 
reproducció del bacil no és per bipartició sinó sexuada i passen 
constantment a unes formes L anàlogues a les descrites en altres gèrmens. 
Aquests organismes, no són àcid resistents, ni es tenyeixen amb els 
colorants propis dels micobacteris, però ho fan amb Giemsa i poden ser 
Gram + o Gram -. El seu petit gruix, els permet travessar filtres esterilitzants 
i per això han passat desapercebuts fins a l’aparició de les noves tècniques 
electròniques. 

En totes les soques virulentes, apareixen bacils semi destruïts amb partícules 
finíssimes semblants a virus, i que mai apareixen en els bacteris sapròfits. 
Aquestes partícules identificades primerament com a virus i més tard com 
partícules inorgàniques serien les responsables de les mutacions del bacil. 

Sota l’acció dels antibiòtics els bacils passen a formes de resistència durant 
un període variable, però retornen a la primitiva configuració bacil•lar, 
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després d’un temps. Això explica la freqüència de recaigudes, després del 
tractament amb aquestes drogues. 

El microscopi electrònic ha confirmat les investigacions fetes amb el 
microscopi de contrast de fases. 

** L’origen del bacil de Koch. Suplement nº I, 1954   Dedicat a tots els 
investigadors que des de Metchnikoff han cregut en el pleomorfisme del 
bacil de Koch. 

En aquest suplement, el Dr. Xalabarder amplifica i detalla els primers 
estudis sobre  la genètica i les mutacions del bacil de Koch amb el 
microscopi electrònic que hem vist exposats en el Volum X., de l’any 
anterior  

Durant més de mig segle, s’ha tingut la convicció que els micobacteri són 
un grup entremig entre els bacteris i els pro actinomices, àcid resistents, 
sense flagels ni espores, immòbils i que es multipliquen per simple 
elongació i fissió transversal binària. 

En els nostres experiments, hem comprovat amb gran sorpresa que la seva 
manera de reproduir-se no és per simple divisió transversal primària, sinó a 
través d’un complex cicle evolutiu que hem pogut seguir gràcies a les noves 
tècniques. El microscopi electrònic, ha demostrat que la divisió transversal 
binària no s’observa mai. 

En determinades condicions ambientals, presenten flagels, formen espores 
tenen moviment, i l’àcid resistència és episòdica i inconstant. Contràriament 
al que es creu, el bacil de Koch, és un micobacteri banal que té una vitalitat 
més restringida que la que tenen altres soques saprofítiques, ja que està 
atacat per un virus que altera les proteïnes plasmàtiques, convertint-les en 
tòxiques i necrosants, per les cèl•lules de l’hoste. Aquesta modificació 
protoplasmàtica, es reflecteix en canvis morfològics clarament visibles en la 
radiografia electrònica. Les partícules infectants, poden ser observades a 
l’interior del cos bacil•lar, i separades del micobacteri, i purificades per 
filtració i centrifugació diferencial, són capaces d’infectar altres soques 
sapròfites, canviant les seves propietats biològiques, i convertint-les en 
patògenes. La modificació induïda per un probable virus, es transmet a les 
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noves generacions bacil•lars filles, originant així les soques virulentes de 
bacil de Koch. 

Un any més tard, en el volum XI,  publica un article titulat: Poder patogen 
induït artificialment als bacteris, en el que es reafirma en les seves teories, i 
en el que creu que probablement el factor que modifica els bacteris, no és un 
virus, sinó un element químic inanimat que anomena factor de virulència. 

Aquest suplement va complementat amb la reproducció i notes explicatives 
de seixanta microfotografies, a tota pàgina, inèdites, altament suggestives, i 
úniques,  per a qui vulgui comprendre els estudis del Dr. Xalabarder.  

(La iconografía està al final de l’article)(Veure pàg. 28) 

Figura 1. Del bacil BCG, neixen filaments que quasi sempre presenten un 
engrossiment final   
Fig. 2. Els cordons inicials, formen ponts d’unió amb altres bacteris  
Fig. 3  Els fragments que es desprenen de les branques, s’han convertit en bacils de 
Koch àcid resistents. 
Per un major comprensió, tant en aquesta com en les reproduccions posteriors, 
caldria veure la sèrie completa de seixanta microfotografies del treball original. 

** Els Micobacteris no classificats. Volum XIV, any 1961. 

En el moment del descobriment del bacil, Koch s’adonà de l’existència d’un 
micobacteri semblant, que es trobava en la vaca tuberculosa, i afirmà que es 
tractava de bacils diferents. La transmissió de la tuberculosi de la vaca a 
l’home, habitualment per mitja de la llet, va ser negada pel mateix Koch, 
però finalment va ser acceptada, i encara que es tracta de dos bacils amb 
diferències biològiques, està acceptat que els dos són patògenes per l’home i 
pels bovins. 

Ben aviat s’anaren descobrint nous micobacteris, abundants en la naturalesa, 
sense patologia coneguda, i que es conegueren amb els diferents noms de: 
micobacteris no classificats, oportunistes, atípics, ambientals, anònims, no 
tuberculosos, o paratuberculosos, segons els autors. Aquest grup, es va 
creure que no causava malalties als humans, i es va considerar sense 
importància epidemiològica. 
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En la meva opinió, aquesta manera de pensar, diu el Dr. Xalabarder, és 
errònia, per la persistència encara, de l’anacrònic error doctrinal del 
monomorfisme que implantà R. Koch. Els estudis que hem revisat 
demostren que els micobacteris són un sol grup de microbis, però amb unes 
diferències que es modifiquen de manera progressiva. L’etapa final, ben 
definida, està representada per les soques patògenes. Aquestes mutacions, 
són reversibles i per tant una soca sapròfita, es pot convertir, en 
determinades condicions en virulenta, i al contrari. Ell ho ha aconseguit “in 
vitro” i no hi ha cap motiu perquè no passi el mateix “in vivo”. 
 
El concepte de la unitat filogenètica de tots els micobacteris, ha quedat 
plenament demostrat per recents investigacions, per això es pot acceptar que 
els micobacteris anomenats atípics o no classificats, poden procedir de 
soques patògenes, ja sigui de manera espontània, o sota l’acció de drogues 
antimicrobianes.  
 
No té justificació l’intent de separar els micobacteris no classificats, dels 
patògens, ja que no hi ha cap caràcter específic que els separi. L’única 
diferència és que les drogues actuals, són ineficaces contra els micobacteris 
atípics. En definitiva no són sinó bacils  atenuats i resistents, més freqüents 
actualment per efecte de les drogues antibacterianes, a les que es van 
adaptant progressivament. Amb tot, la malaltia que poden causar no és 
diferencia de la tuberculosi, i ha de ser tractada igual que aquesta. Els que 
afirmen que no són contagiosos, contreuen una greu responsabilitat social, 
ja que l’índex d’infecció dels seus contactes, és el mateix que el que tenen 
els contactes  de la tuberculosi humana causada pel bacil de Koch. 
 
Exceptuant el bacil humà i el boví, els micobacteris atípics, coneguts poc 
desprès del descobriment de Koch, que es troben abundosament en les 
aigües i en el terra, no van ser reconeguts com a patògens fins els anys 
cinquanta.  
 
El Dr. Xalabarder, en aquest article afirma i defensa la patogenicitat dels 
micobacteris atípics,  en un moment en el que aquesta possibilitat era 
ignorada o considerada sense cap importància pràctica, i encara que la seva 
argumentació avui no sigui vàlida, i els m. atípics no procedeixen del bacil 
de Koch, els seus  estudis van despertar l’interès dels investigadors per 
aquests organismes i per la seva capacitat, en determinades circumstàncies, 
d’originar malalties similars a les que causa el micobacteri humà. 
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En els darrers anys, convé tenir-los en compte, per la presència de malalties 
immunosupressores com la SIDA, i la pràctica de tractaments 
immunodepressors, que fan possible que els individus que les pateixen, en 
contacte amb aquests micobacteris, puguin emmalaltir de tuberculosi 
semblant o equiparable a la que origina el bacil humà. Aquests micobacteris 
són menys sensibles o més resistents als quimioteràpics usats en la 
tuberculosi humana, i això ha preocupat a alguns clínics que han temut un 
augment de la malaltia per micobacteris atípics, entre la població amb 
immunitat normal. Sortosament aquesta tuberculosi es manté limitada dintre 
aquests grups de risc, i no ha alterat els índex de morbiditat de la 
tuberculosi. 

Actualment els micobacteris identificats i classificats són una cinquantena. 
Són espècies diferents que no deriven d’altres bacteris patògens, ni es 
transformen en bacils humans. Només alguns han estat aïllats i reconeguts 
en lesions tuberculoses humanes. El M. avium dels primers identificats, 
juntament amb el M. Kansasii i el M..xenopi, es localitzen en el pulmó i 
originen unes lesions que es poden confondre amb les del M. humà. El M 
scrofulaceum i el M. malmoense  apareixen en els ganglis cervicals, 
especialment en nens. El M marinum, M. Fortuitum, M.chelonae, en 
tuberculosi de pell i osteomielitis, i en tuberculosis disseminades s’han aïllat 
el M. haemophylus, avium, kansasii. 

La classificació dels micobacteris atípics del Dr. Xalabarder, com s’ha dit 
en el currículum, va ser sol•licitada al seu autor, per la Direcció de la 
Revista “The American Review of Respiratory Disease” i  va ser l’únic 
publicat, per un autor espanyol en aquesta Revista durant molts anys. 

** La genètica bacteriana vista amb el microscopi electrònic. Suplement 
3. Any 1963

Es presenten unes observacions, que no sospitàvem, però que es repeteixen 
constantment en tots els gèrmens estudiats, tant bacils com coccus, i que ens 
han fet veure que la fase sexuada amb la fusió extracorpòria de substància 
nuclear, és un fenomen fonamental i obligat en la vida dels bacteris. 

Després d’exposar els avantatges que presenten els bacteris pels estudis de 
genètica en general, i de comentar els conceptes actuals sobre els particulars 
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aspectes de la pròpia genètica bacteriana, es  posen de relleu les dificultats 
existents per concordar els fets observats objectivament, amb les teories que 
creuen únicament en la partició binària. 

En cultius purs, els bacteris es multipliquen mitjançant unes ramificacions 
de substància nuclear, que adherides al cos del bacil, passen al medi de 
cultiu. Poc desprès, dos o més d’aquests rebrots, o genomes bacterians, es 
fusionen sexualment en el mateix mitjà on creix la colònia. 

 La naturalesa nuclear d’aquesta substància, queda provada per les proves 
enzimàtiques específiques, i per la determinació d’ADN. És probable que 
algunes mutacions  es produeixin d’aquesta manera, i puguin ser interpretats 
millor alguns problemes, que pertorben els fascinants experiments de 
recombinacions genètiques. 

L’extravasació del material nuclear i la seva unió genètica, no ha estat una 
observació casual aïllada, sinó que indica una propietat fonamental de totes 
les espècies estudiades, tant les de forma bacil•lar com les cocàcies. 
Aquestes ramificacions extracorpòries són entitats biològiques dotades de 
propietats genètiques, ja que apareixen sempre abans de començar la 
multiplicació bacteriana i desapareixen desprès, són diferents i específiques 
de cada espècie bacteriana, existeixen diferències biològiques entre el 
material nuclear procedent de dos bacteris aparellats, hi ha un marcat 
tropisme entre ambdós materials en els cultius, no es formen ramificacions 
quan el mitjà de cultiu no és favorable per l’aparellament, i finalment 
apareixen bacteris fills, en la massa resultant de la fusió dels genomes.En 
aquest suplement hi figuren vuitanta-una microfotografies demostratives 
dels conceptes que exposa. 

Figura 4. L’aspecte de les ramificacions és diferent en cada espècie bacteriana. Tot i 
la quantitat del material expulsat, cap dels bacteris queda buit i conserva la forma 
primitiva. 
Fig. 5. Les ramificacions bacterianes tenen propietats genètiques. Dues cèl•lules 
fusionen les seves ramificacions. 
Fig. 6. La formació de nous bacteris formats de les unions de les ramificacions 
genètiques, es demostra en aquesta fotografia  

** Introducció a la sociologia i al càncer experimental dels bacteris. 
Suplement 5.  Any 1966 
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Hi ha poca informació en la literatura bacteriològica, referent al naixement, 
conformació i creixement de les colònies bacterianes. Les dades que 
coneixem es limiten a la microscòpia òptica o electrònica dels bacteris 
aïllats, o formant microcolònies inicials, però des d’aquest moment es 
suposa que tot consisteix en anar multiplicant per dos el nombre de 
cèl•lules, sempre idèntiques entre elles, ja que procedeixen de successives 
fissions binàries d’una cèl•lula original. 

En aquesta publicació s’estudien les associacions bacterianes, i es posen de 
relleu les diferències que s’observen, entre els bacteris aïllats, i els que han 
format colònies. 

Els axiomes clàssics de la formació, morfologia, i composició de les 
colònies no resisteixen un replantejament  experimental objectiu. La 
grandària, la forma i límits, la conducta i consciència de l’espècie, la 
mobilitat, i la reproducció, són els aspectes analitzats.  

S’estudia en particular les modificacions i l’organització interna de les 
colònies de Tyrothrix scaber i de B. Subtilis, es descriu la seva curiosa 
formació, i es demostra l’existència d’un veritable sistema de correlació 
comú a tota la colònia. 

És probable que una conjugació polisexual, sigui la condició indispensable 
per la formació de les colònies i que la perfecta homeòstasi, una major 
concentració d’enzims, i la sincronització reproductiva, siguin els 
avantatges obtinguts d’aquesta conjugació. 

Es descriuen finalment alguns tipus de canibalisme intercolonial, arribant a 
la conclusió de que les colònies es comportem com individus multicel•lulars 
autònoms. 

** Cancerització experimental dels bacteris 

En una segona part, s’estudien les malformacions provocades a les colònies 
de Tyrothrix scaber per un agent químic. El blau de metilè, aplicat una sola 
vegada i durant un temps curt, ocasiona un trastorn considerable en 
l’organització de les colònies, que es transmet per herència de manera 
indefinida. 
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El poder teratogen del colorant inductor, és específic per aquesta espècie 
bacteriana i coincideix amb l’aparellament extra corpori de les 
ramificacions genètiques. No pot ser atribuït a una mutació, perquè afecta a 
tots els bacteris del cultiu, però produeix alteracions genètiques que afecten 
al centre coordinador de les  colònies superficials. Les colònies profundes i 
els bacteris aïllats, no pateixen alteracions morfològiques, però és evident 
que han sofert l’acció pertorbadora del colorant inductor, ja que al inocular-
les en la superfície originen colònies monstruoses. 

Les colònies obtingudes per ressembres successives, es van tornant més 
irregulars i fragmentades i acaben dispersant-se per la superfície de l’agar. 
Al mateix temps experimenten canvis en les característiques bioquímiques, 
com són: respiració oxidativa molt disminuïda, reducció de l’activitat 
catalàsica i de la termo resistència, i augment de la halofília. La pèrdua del 
límits de les colònies ocasiona veritables metàstasis, amb capacitat per a ser 
trasplantades, ja que un petit inòcul d’una colònia aberrant, és suficient per 
trastornar totes les colònies sorgides d’una soca normal de Tyrothrix. 

Segons el criteri actual, la cancerització consisteix en el l’enderrocament, 
d’origen genètic, d’un o de varis sistemes que controlen l’organització 
tissular. Per tant els resultats exposats aquí són superposables a les 
característiques del teixit cancerós, ja que els bacteris que hem transformat 
artificialment, compleixen els requisits de “mínima diferència” i de 
“acumulació successiva de canvis”,  que es consideren definidors de 
malignitat. En aquest suplement hi figuren noranta-dues microfotografies:  

Fig. 7 En les soques pures de bacteris, hi ha sempre individus de diferent genoma 
que poden ser separats mitjançant electroforesi. La morfologia individual és 
diferent i les ramificacions genètiques també. En la figura de l’esquerre en el polo 
positiu, en la dreta en el polo negatiu. Les colònies formades per bacteris 
procedents de cada polo també són diferents. 
Fig. 8 El blau de metil produeix greus alteracions a nivell genètic en el tyrothix 
scaber. L’arquitectura de les colònies es trastorna completament. Vegis la meitat de 
la colònia completament desordenada, el sistema tubular repartit en sectors i com 
apareixen filaments perifèrics, en la imatge inferior dreta. 

** Un càncer experimental curable en les bactèries. Suplement 6. Any 
1967 
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En el suplement anterior de l’any 1966, hem donat a conèixer les 
observacions  que ens varen portar al concepte de sociologia bacteriana, 
demostrant que les colònies són veritables associacions perfectament 
organitzades, en les que tots els individus obeeixen unes lleis orientades a 
aconseguir avantatges comuns, de tal manera que podem considerar que 
cadascuna de les colònies, actua com un individu multicel•lular, 
independent de les altres colònies del mateix cultiu. 
 
Aquesta nova  manera de contemplar la vida de les bactèries, obre amples 
perspectives d’estudi, però la conseqüència immediata més prometedora ha 
estat la seva aplicació al coneixement de la carcinogènesi, quin íntim 
mecanisme d’acció ens és encara desconegut.  
 
Encara que no és l’única espècie que pot ser canceritzada experimentalment, 
hem utilitzat de manera preferent l’espècie Tyrothix scaber, que per les 
peculiars i curioses característiques morfològiques de les seves colònies, es 
poden observar amb facilitat, i molt ràpidament, les modificacions que 
experimenten sota l’acció del blau de metilè.  
 
El desordre que podem provocar experimentalment a aquesta organització, 
ocasiona grans canvis morfològics a la colònia, i considerables trastorns 
biològics a les bactèries, semblants en tot, als que es troben en les cèl•lules 
tumorals dels organismes superiors. Aquesta possibilitat de canceritzar 
algunes espècies de bactèries, permet estudiar el mecanisme d’acció de 
l’agent inductor de la malignització, únic camí que pot fer possible la 
manera de contrarestar-lo. 
 
Com ja es diu en l’anterior suplement, una quantitat mínima de blau de 
metilè durant els primers minuts de cultiu, confereix a l’espècie Tyrothrix 
scaber propietats noves, amb totes les característiques d’una veritable 
cancerització: monstruositats en les colònies i en les bactèries individuals, 
pèrdua d’alguns enzims i síntesi d’altres nous, proteïnes diferents amb poder 
antigènic diferent, noves vies metabòliques, respiració deficient, inversió de 
la sensibilitat davant dels antibiòtics, i invasió i destrucció de les colònies 
normals de la seva pròpia espècie. Altres peculiaritats les fan semblants 
també al càncer: temps de latència muda, entre l’aplicació de l’agent 
inductor, i la manifestació maligna, necessitat d’agents complementaris, 
multiplicació incontrolada, recombinacions genètiques múltiples, poder 
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invasiu i formació de metàstasi, transmissió hereditària, i progressiva de la 
malignització. 

Els nostres experiments ens demostren que l’acció del blau de metilè altera 
el mecanisme respiratori cel•lular, eludint la cadena citocròmica, i 
transportant directament els electrons des de les flavoproteïnes a l’oxigen 
molecular. També actua directament sobre l’ADN.  

Gràcies a aquests coneixements, ens ha estat possible, no tan sols evitar el 
fenomen de cancerització, sinó fer-lo retrogradar una volta establert, 
mitjançant un complex sulfurat capaç de corregir i normalitzar les 
alteracions metabòliques i genètiques produïdes pel colorant. Les soques 
canceritzades que han recobrat la seva normalitat, gràcies a l’esmentat 
compost, no han pogut ser recanceritzades de nou. Aquesta immunitat o 
resistència adquirida, per les bactèries “curades”, pot ser parcialment 
tramesa de manera passiva, mitjançant untrafiltrats acel•lulars. Si aquests 
resultats aconseguits en bacteris, podran o no ser aplicables al càncer 
d’organismes superiors, no es pot preveure, però hem establert dos fets 
importants: la utilitat dels bacteris pels estudis de carcinogènesi i que el 
càncer no és una malaltia fatalment progressiva, sinó que quan s’arribi a 
conèixer l’agent inductor, es podrà curar completament. Aquest Volum 
s’acompanya de seixanta microfotografies i dos gràfics.  

Figura 9. El blau de metilè causa greus alteracions en les colònies que apareixen 
completament desorganitzades i emeten prolongacions filiformes per la perifèria 
Figura 10 El blau de metilè actua solament en els primers minuts de cultiu. Més 
tard, recobren la seva forma normal, però les conjugacions anòmales entre els 
bacteris ja s’ha consumat 

** Formes L de micobacteris i nefritis crònica. Suplement 7. Any 1970  

Diu Xalabarder: Des de l’any 1952, he vingut presentant proves de 
l’existència de formes L en els cultius normals de micobacteris, 
comparables a les formes L d’altres gèrmens i amb una morfologia similar: 
unes amb figura de globus opac o transparent, de 15 – 16 micres, rodejat per 
una fina membrana, o com petites formes anulars, ovoides que engloben 
fines partícules denses en el seu interior, i altres en forma de grànuls 
elementals ultrafiltrables. Totes aquestes formes L que augmenten 
extraordinàriament quan s’afegeixen antibiòtics als cultius, no poden ser 
destruïdes per cap quimioteràpic, i només poden ser-ho pel propi sistema 
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immunitari de l’organisme mitjançant processos biològics diversos, alguns 
del quals hem comprovat nosaltres.  
                                                                           
La presència constant d’aquestes figures, en un moment determinat del cicle 
evolutiu dels micobacteris, i la seva absència quan s’han format els bacils 
típics, indica se’ns dubte que aquestes formes són el pont de transit, cap a la 
forma bacil•lar adulta. Aquestes formes L no són àcid resistents i es 
tenyeixen malament amb les anilines usades en bacteriologia. Observades 
“in vivo”, en el microscopi de fases, s’han pogut filmar les seves diverses 
formes morfològiques, la seva evolució, la manera de multiplicar-se i en 
algunes ocasions la reversió a bacils àcid resistents de Koch. Aquestes 
estructures no són estàtiques, sinó que executen lents i moderats moviments 
deguts a fluctuacions tensionals internes. A totes elles per l’elasticitat de les 
seves parets se les coneix amb el nom de cutiflàccides. Són antigèniques i 
formen anticossos específics que descobreix la fixació del complement, però 
no sensibilitzen a la tuberculina, i els cobais reaccionen negativament al 
Mantoux. 
 
Hem aïllat formes L d’esputs i sang de malalts tuberculosos BK positius, 
però també dels que han estat tractats, i es consideren curats després d’un 
tractament correcte amb quimioteràpics. En la sang d’individus vacunats 
amb BCG per via intradèrmica,  hem aïllat sempre aquestes formes L, però 
mai en els vacunats per via oral. 
 
A més de la possibilitat de revertir a bacils àcid resistents virulents, els 
elements L, per si sols, han provocat en el cobai lesions histològiques de les 
anomenades col•lagenosi, en especial en el ronyó on han afectat els 
glomèruls, els túbuls i l’interstici amb els seus vasos sanguinis.  
 
El procés comença amb la deposició de substància fibrinoide PAS positiva i 
acaba amb una intensa fibrosi, que arriba a esborrar la normal estructura 
histològica de l’òrgan. En la sang de l’animal es troben xifres elevades 
d’urea, i albuminúria i cilindrúria en l’orina. Quasi la totalitat no reaccionen 
a la tuberculina,  però tots tenien positiva la fixació del complement.  
 
Es comenta el significat d’aquestes troballes en relació als problemes 
epidemiològics, i a la vacunació BCG per via intradèrmica, i es crida 
l’atenció sobre l’error de considerar no contagiosos, els malalts que han 
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negativitzat   l’esput, però que conserven imatges radiològiques de dubtosa 
activitat.  
 
Aquesta idea de les mutacions reversibles del bacil de Koch, com una forma 
de defensa quan el mitjà és desfavorable,  havia començat immediatament 
desprès del descobriment del bacil, quan Much va descriure els grànuls que 
porten el seu nom, lliures en un cultiu. Més endavant Lydia Rabinowitsh-
Kempner va descriure unes formes invisibles i filtrables del bacil de Koch, 
que Calmettte  va admetre i acceptà.  Metchnikoff defensava el 
pleomorfisme, Ferran basà totes les seves teories i els fonaments dels seus 
sèrums i vacunes en les mutacions successives del coccobacil primitiu, en 
bacteris alfa, beta, gamma, delta, i el retorn a bacil àcid resistent virulent. 
Els sèrums de Revetllat–Pla  és fonamentaven també en les transformacions 
del bacil i en la capacitat immunitzant d’aquestes formes de transició.  
 
El tema de les mutacions o transformacions del bacil de Koch, i la                                                                                                                                                                                            
possibilitat de que aquest, modifiqués la seva morfologia per adoptar formes 
de resistència, quan el terreny era desfavorable, i que podien reconvertir a la 
seva configuració inicial, quan el mitja era propici, i la possibilitat de que el 
bacil, en alguns d’aquests estadis tingués una patologia pròpia, va ser un 
dels interrogants que més van captivar el Dr. Xalabarder, al llarg de la seva 
vida. Aquesta teoria ha estat defensada per altres investigadors, però no ha 
estat mai acceptada per organismes oficials. Tampoc ningú no ha demostrat 
mai la seva inexactitud.  
 
La teoria de la transformació del bacil de Koch en formes de resistència, 
patològiques i reversibles al bacil original, que  durant cinquanta anys, va 
crear, en alguns, grans esperances,  va desencadenar animades discussions, i 
va ocupar moltes pàgines en la premsa mèdica, avui ha deixat d’interessar i 
està completament oblidada. La potència dels actuals antibiòtics i 
quimioteràpics, que combinats esterilitzen totes les soques bacterianes, ha 
fet que el pleomorfisme del bacil de Koch, hagi caigut en l’oblit. 
 
Figura 11 Formes L en cultius de sèrum sanguini de malalts tuberculosos tractats 
amb quimioteràpics 
Figura 12 En 45 minuts un globoide en la fase L ha evolucionat i s’ha multiplicat 
com demostren aquestes fotografies seriades 
Figura 13  Aquí es pot veure una d’aquestes formes L que reverteixen a formes 
bacil•lars lleugerament àcid resistents 
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Figura 14 Ronyó de cobai inoculat amb formes L de micobacteri. Intensa fibrosi 
intersticial amb atròfia de túbuls i glomèruls 

El tom XIX, de Publicacions de l’any 1971, redactat en solitari pel Dr. C. 
Xalabarder, es titula:  

** “Les defenses orgàniques en la quimioteràpia de la tuberculosi” 

En aquest volum el Dr. C. Xalabarder explica els estudis i els fonaments, 
que l’han portat a sintetitzar amb l’ajuda dels Laboratoris Ferrer, un preparat 
que anomena ISE, una pólvora blanca molt soluble en aigua, que a l’1%  te 
un pH de 4,72. Químicament és la di-isoniazida metansulfonato de d(+) 2,2 
etilen-diimino di-l-butanol (C24  H43  N8  O10  S2) Pes molecular 666,548.   
.                 
Aquest preparat és el resultat de molts anys d’estudi en seguiment de la 
teoria del Dr. Xalabarder, que va creure que el sofre, en especial el 
contingut en tiosulfats o tritionats era l’element fonamental per la curació de 
la tuberculosi, en completar l’activitat inicial i transitòria dels 
quimioteràpics, posant en marxa els mecanismes immunològics de 
l’organisme, que eren els que eliminaven el bacil i curaven finalment la 
malaltia  

L’interès el Dr. Xalabarder pels derivats de sofre havia començat molt 
abans, quan l’any 1924, el professor Möllgaard de Copenhaguen havia 
donat a conèixer la Sanocrisina,  el tiosulfat d’or i sodi, fixat a tres 
molècules d’oxigen i  a dos de sofre (S2 O3 Au). que experimentalment 
havia demostrat una alta capacitat bactericida en vedells, mones i cabres.  

Aquest producte, (Sanocrisina)  va ser introduït a Catalunya pel Dr. Sayé, 
que li dedicà nombroses publicacions, i adquirí ben aviat molt prestigi. La 
Sanocrisina i el seu similar comercial,  Orosanil, eren els medicaments, d’ús 
habitual, entre els anys vint i finals dels quaranta del passat segle, quan les 
sals d’or, probablement, eren les que tenien una millor activitat específica 
contra el bacil de Koch. Fins a la introducció dels moderns quimioteràpics, 
van ser el medicament més utilitzat a Catalunya, contra la tuberculosi.  

La Sanocrisina administrada per via intravenosa tenia intoleràncies i 
toxicitat, com l’aparició d’accessos febrils molestos, i en alguns casos 
causava lesions dèrmiques exfoliatives, que podien ser greus o molt greus. 
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El Dr. Xalabarder, després d’una sèrie d’observacions, quedà convençut de 
que les intoleràncies i la toxicitat del preparat eren pròpies de les sals d’or, 
que a més eren inútils, i el sofre del radical  tiosulfúric, era el component 
veritablement actiu de la Sanocrisina. Aquesta suposició el portà desprès de 
nombrosos experiments en animals i en humans, a eliminar l’or i a 
sintetitzar el tritionat sòdic, un medicament nou, descobert i preparat per ell, 
amb el nom de Tri-Om. 
  
Anys abans de l’aparició del volum XIX de les Publicacions, el Dr. 
Xalabarder ja havia divulgat nombrosos articles, entre ells, una extensa 
Monografia l’any 1929 que titula: “La Sanocrisina sin oro”, on exposa els 
raonaments i les propietats que preveu, en el tritionat sòdic.  
 
Més tard, l’any 1947, en la revista Medicina Clínica, el Dr. I. Blajot, el 
col•laborador més proper al Dr. Xalabarder en aquest camp, publica: La 
sulfoteràpia antituberculosa. Primeres experiències amb tritionat sòdic i diu: 
nosaltres volem presentar la nostre experiència  amb un medicament nou, el 
tritionat de sodi, descobert i preparat aquí amb el nom de Tri-Om. El 
producte, derivat del tiosulfat d’or i sodi (Sanocrisina) que descobrí el 
professor Möllgaard, ha estat  estudiat pel Dr. Xalabarder, que va sospitar 
que l’activitat del producte no estava en l’or, sinó en el derivat de sofre, el 
tiosulfat, i aquesta suposició el portà, després de molts experiments, a 
sintetitzar el tritionat sòdic. 
 
Presenta tretze malalts amb diverses formes i diferents estadis d’evolució, 
exsudatives, cavitàries, vessaments pleurals..., i diu: l’acció favorable en els 
casos inicials, ens ha fet examinar amb interès la seva acció en les formes 
mixtes, no solament exsudatives. Hem vist que les lesions inicials 
desapareixen ràpidament, i millora l’estat general, baixa la febre, augmenta 
el pes, etc, però queden les lesions antigues i les cavernes que no es 
modifiquen. Això es pot interpretar de dues maneres, valorant la part 
favorable, o per el contrari creure que la millora és passatgera i que la 
malaltia seguirà el seu curs.  
 
El Dr. Xalabarder creu que el tritionat és el millor preparat de sofre que ha 
trobat i que a dosis altes d’un gram al dia, els resultats són favorables en el 
67 % els casos, però depenent molt de les formes anatomopatològiques de 
les lesions. És sorprenent la rapidesa amb que desapareixen les infiltracions 
recents, la febre i la tos. Creiem que les indicacions són els processos 
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exsudatius inicials i els brots exsudatius dels tuberculosos antics, la caverna 
no es modifica. Un avantatge és que la milloria és immediata i que el 
producte no és tòxic.  
 
En un altre article de Medicina Clínica, de l’any 1949, titulat: Les cavernes 
tuberculoses i la seva curació, el Dr. C. Xalabarder diu: 
 
S’ha discutit durant molts anys, si la caverna pot curar des del punt de vista 
anatomopatològic. Ara tothom creu que sí, com ho demostra la tomografia i 
l’anatomia patològica, però la facilitat per fer-ho depèn del bronqui de 
drenatge, i de la fibrosi i grossària de la paret. Amb Tri-Om cicatritzen 
ràpidament. 
 
I en un tercer, titulat: La prova del temps en el tractament de la tuberculosi, 
continua: El temps que dura la curació d’un tuberculós, és el paràmetre que 
ens permet valorar l’eficàcia d’un tractament. L’estreptomicina amb 
resultats immediats molt bons en les disseminacions, infiltrat precoç i 
formes inicials, a la llarga ha fracassat i els malalts han recaigut. En 
l’organisme tractat amb estreptomicina, els bacils deixen d’actuar com 
antígens i no estimulen els mecanismes d’autodefensa orgànica, i els 
gèrmens es tornen resistents i drogodependents. El mateix passa amb el 
PAS, no té sentit dir que el PAS i l’estreptomicina conjuntament eviten les 
resistències. Si s’han descrit bons resultats, és perquè els malalts estaven 
ingressats en sanatoris i feren una bona cura climàtica. Perquè es curi una 
tuberculosi l’organisme s’ha de desfer dels bacils com ho fa d’un exsudat o 
de restes cel•lulars. Les manifestacions biològiques de curació de les lesions 
tuberculoses no van acompanyades i molt menys precedides d’una 
disminució en el nombre o en la virulència i la vitalitat dels bacils, que 
conserven les seves característiques inicials durant tot el temps que poden 
ser identificats, inclosos els obtinguts en focus residuals tuberculosos 
clínicament curats.  Quan l’organisme o la col•lapsoteràpia curen, no hi ha 
cap canvi en la virulència del bacil, l’organisme els elimina com ho fa, amb 
cossos estranys. La curació no s’aconsegueix, debilitant el bacil, sinó 
augmentant les defenses de l’organisme. 
 
Els antibiòtics poden tenir acció sobre el bacil, però és temporal i acaba 
quan es deixen. La quimioteràpia amb sofre, (Tri-Om) actua tant 
intensament sobre el terreny orgànic, que quan s’interromp ha posat en 
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marxa els mecanismes de defensa que són els únics que poden mantenir una 
curació duradora.  
 
Els articles sobre el Tri-Om apareixen fins l’any 1952. En els últims exposa 
els resultats experimentals obtinguts associant aquest preparat a 
l’estreptomicina.  
 
Finalment afirma que els tuberculostàtics, estreptomicina, Pas, etambutol, 
tiacetazona, són col•laboradors en els primers estadis de la malaltia, però 
que la curació definitiva era obra del seu preparat de sofre, el Tri-Om.   
 
Aquest fàrmac, acompanyat de treballs estadístics molt favorables,  en un 
moment en el que no hi havia cap medicament que garantís la curació, i sí 
encara un gran pànic a la tuberculosi, tingué en general, una bona acollida 
per una part dels especialistes, i es va usar  uns quants anys, fins que 
l’aparició a principis dels anys cinquanta, dels quimioteràpics i especialment 
de la isoniazida, el van anar apartant del tractament de la tuberculosi.  
 
Amb tot el Dr. Xalabarder va continuar insistint en la utilitat dels compostos 
de sofre, usant-lo conjuntament amb l’estreptomicina i el Pas. 
  
Tant era el convenciment que tenia de l’eficàcia del sofre, que l’any 1971, 
quan el tractament triple amb Isoniazida, Etambutol i Estreptomicina 
aconseguia resultats mai obtinguts i era acceptat per tothom, la Sanocrisina i 
el Tri-Om havien estat oblidats, i ja no figurava entre els fàrmacs 
antituberculosos, dedicà l’esmentat número XIX de les Publicacions, a 
presentar una nova molècula que després de multitud de proves, va 
sintetitzar el Laboratori Ferrer, amb la fórmula (C24, H43, N8, O10, S2) i 
que va anomenar ISE,  
 
Encara que tenim, deia, una idea ben fonamentada de les possibilitats que té 
l’organisme per ell mateix, o estimulat terapèuticament, per defensar-se i 
reparar les agressions micobacterianes, seria absurd considerar-les 
contraposades o independents de les grans possibilitats de la quimioteràpia 
antibiòtica, baldament aquesta sigui només bacteriostàtica. Hem de creure 
que quants menys siguin els bacils i més atenuats estiguin, li serà més fàcil a 
l’organisme actuar amb els propis mitjans, i més encara  si aquests han estat 
esperonats, per mitjà dels mecanismes que hem començat a conèixer. 
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Nosaltres hem cregut convenient reunir en una sola molècula, els dos 
tuberculostàtics més poderosos, la isoniazida i l’etambutol, amb un pont de 
sofre (S) que te unes aptituds estimulants de les defenses orgàniques, com 
hem exposat anteriorment, i que li dóna noves i notables propietats. 
L’associació de bacteriostàtics amb una molècula S làbil, està justificada pel 
fet ben conegut en farmacologia experimental, de que l’acció específica 
d’un medicament pot ser augmentada per un altre medicament, inactiu per si 
mateix. Amb l’actual  terapèutica antibacil•lar deu passar una cosa 
semblant, ja que no hem vist aparèixer resistències en els malalts, en els que 
al mateix temps els hem administrat compostos de sofre. El sofre és 
essencial per aquest processos de defensa orgànica específica i amb 
preparats de sofre hem aconseguit notables resultats clínics.  
 
Després d’anys de tractaments antibiòtics, s’ha comprovat que la tuberculosi 
no és causada tan sols pel bacil, sinó que el terreny orgànic susceptible o 
resistent, és igualment important.  
  
En els darrers capítols d’aquest volum XIX, hi figuren els estudis 
experimentals, els assajos clínics, i els resultats obtinguts en trenta-vuit 
malalts de tuberculosi, tractats amb el preparat, anomenat ISE, amb uns 
resultats excel•lents 
. 
Les vuitanta-una imatges radiogràfiques que il•lustren els casos, són d’una 
gran qualitat, cosa gens habitual en les reproduccions d’aquella època.  
 
Aquest combinat però, en un temps en el que existia una pauta terapèutica 
que garantia pràcticament la curació de la tuberculosi, si s’aplicava 
correctament, ja no va tenir gaire ressò entre els metges. 
 
El pensament de que la curació definitiva de la tuberculosi, només podia ser 
aconseguida definitivament, per la capacitat immunitzant del propi 
organisme, i que el sofre és l’element essencial per estimular les defenses 
orgàniques específiques, va ser una de les dues idees, (l’altre va ser la 
possible patogènia de  les transformacions del bacil de Koch en formes L o 
cutiflàccides i la seva reversibilitat a bacils patògens), que van preocupar i 
al mateix temps il•lusionar el Dr. Xalabarder, durant tota la seva vida, i a les 
que va dedicar la major part de les seves investigacions. 
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Tant la Sanocrisina, el tiosulfat d’or i sodi, com el Tri-Om, tritionat sòdic, 
van ser utilitzats durant molts anys, i existeixen multitud de publicacions 
serioses, del Dr. Sayé i altres, en el cas de la Sanocrisina, i del Dr. 
Xalabarder sobretot, però també dels Drs. E. Alegret, I. Blajot i altres, del 
Tri-Om, on es fa palesa la millor evolució dels malalts, i la curació d’alguns 
d’ells amb tuberculosis cavitàries que difícilment haurien millorat sense 
aquesta medicació. És de creure que aquests compostos tenien d’alguna 
manera, una activitat real contra el bacil de Koch. 
 
La capacitat d’autodefensa de l’organisme, acceptada i necessària sempre, 
va disminuir la seva importància, en el moment en el que el poder 
bactericida i esterilitzant dels quimioteràpics pogué eliminar, per si mateixa, 
la  població bacteriana de bacils de Koch. 
 
Durant molts anys, el Dr. Xalabarder, va perseguir el medicament que havia 
de curar la tuberculosi i va creure que el tenia a l’abast de la mà, però el 
camí que va seguir, en aquell moment, no  conduïa al final que ell desitjava.   
 
Epíleg 
 
El Dr. Conrad Xalabarder, va ser un dels homes amb més capacitat de 
treball i més polifacètic dels que he conegut. Fill d’Eduard Xalabarder, el 
fundador dels Dispensaris Blancs, poc després d’acabar la carrera, amb 
notes molt brillants, va passar al sanatori de Torrebonica, i en morir el seu 
pare l’any 1926, va ser nomenat director de l’Obra Antituberculosa de la 
Caixa. S’adquirí l’edifici nº 20 del Passeig de Sant Joan,  i es va millorar i 
ampliar el sanatori.  
 
Dirigia les dues institucions, visitava malalts, controlava el laboratori, i 
cuidava la biblioteca. A més de les nacionals, va aconseguir la subscripció, 
de les revistes estrangeres més prestigioses de l’especialitat, com “Thorax”, 
“Tubercle”, “Le Poumon et le Coeur”, American Review Repiratory 
Desease, Lancet, New England, Presse Medicale, Revue de la Tuberculose., 
British Journal..., que va posar a disposició de tots els metges que 
volguessin consultar-les. Va dissenyar un sistema de fitxes perforades, que 
permetia trobar els continguts de totes elles, al moment.  
 
El Dr. Xalabarder era una persona poc corrent, de personalitat molt acusada, 
intel•ligent, treballador incasable, enèrgic, individualista, tenaç, competent 
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en laboratori, anatomia patològica, fisiologia, física, química, mecànica, 
reparava els utensilis de laboratori i els aparells. Un temps després de la 
seva adquisició el microscopi electrònic s’espatllà. El Dr. Xalabarder viatjà 
a Alemanya, va retornar amb un maletí i eines apropiades, i mai més fou 
necessari un tècnic alemany. La Universitat de Barcelona tenia l’altre 
microscopi electrònic que existia a Catalunya; des d’aquell moment el Dr. 
Xalabarder, que es posava per l’ocasió una granota  blaumarí de mecànic, 
amb el seu maletí, també anava a arreglar el microscopi de la Universitat.  
 
Personalment s’encarregava de la bacteriologia, exàmens directes, cultius, 
estudis de sensibilitat, investigació del micobacteris i de la seva 
transformació en formes cutiflàccides o formes L, i la seva reversibilitat, 
feia les autòpsies, i  preparava i interpretava l’anatomia patològica dels 
animals sacrificats. Al sanatori visitava els internats i practicava 
pneumotòrax, i  també toracoplàsties quan convenia.. Dels anys trenta als 
setanta del passat segle, es va preocupar, a més de l’organització i de la 
direcció del dispensari i el sanatori, de la docència, de la clínica, del 
tractament, de millorar les tècniques de col•lapsoteràpia, i en especial de la 
investigació, i dedicà moltes hores a l’estudi biològic dels bacteris i 
micobacteris, a la seva patogènia, a la seva evolució, i a la recerca de 
medicaments que aconseguissin invalidar-los.  
 
Amb teories originals, va seguir el camí de les mutacions dels bacil, però ell 
va anar més enllà, acceptava el bacil adult de Koch com l’agent etiològic de 
la tuberculosi, però atribuïa a les formes L una capacitat patògena 
específica, que només ell pogué identificar. Aquestes formes L, no podien 
ser destruïdes per cap quimioteràpic, i només podien ser-ho pel sistema 
immunitari de l’organisme, tenien una acció patògena sobre algunes 
vísceres com el ronyó, en el que provocaven esclerosi renal, el pulmó en el 
que causaven fibrosi, o la melsa, i podien en un moment determinat retornar 
a bacils patògens àcid resistents de Koch, i reiniciar o reactivar una 
tuberculosi. 
  
Quan l’any 1950 la Caixa adquirí un microscopi electrònic, va perfeccionar 
l’estudi de la biologia dels micobacteris, i va descriure la reproducció 
sexuada per mitjà de la extravasació i unió de material nuclear, procedent de 
dues cèl•lules. La teoria original i novadora,  no va tenir en aquell moment, 
gaire ressò, ja que el que el que tothom esperava era un la descoberta d’un 
medicament que curés la tuberculosi. Avui la capacitat esterilitzant dels 

 261 



antibiòtics i quimioteràpics ha fet que la forma de reproducció dels 
micobacteris no tingui gaire interès pràctic.  
 
Segons el Dr. Xalabarder, el concepte que tenim dels micobacteris és erroni; 
en determinades condicions ambientals, presenten flagels, espores i són 
mòbils, i la seva àcid resistència és episòdica i inconstant. S’acostuma a 
separar els micobacteris en dos grups, patògens i no patògens. Aquesta 
divisió és ambigua, perquè el bacil de Koch, no provoca sempre la malaltia 
en tots els animals i en canvi micobacteris catalogats com a no virulents, 
han ocasionat tuberculosis típiques i reinoculables.  
 
Va ser un home  potser massa aïllat en el seu reducte de l’Institut, acostumat 
a confiar en el seu propi criteri, va tenir com veiem, algun error, i dos temes 
que el varen obsessionar, i als que mai va renunciar. El primer d’ells va ser 
el de la transformació del bacil de Koch,  en organismes que ell denominà 
formes cutiflàccides, filtrables o formes L, quan el mitjà era advers, o per 
l’acció d’alguns medicaments,  que revertien a bacils àcid resistents, quan 
canviava la composició del mitjà, i que causaven unes malalties concretes 
en determinats òrgans. 
  
La segona qüestió que el seduïa,  era el convenciment, de que el sofre era 
l’element imprescindible per la curació de la tuberculosi. Era necessari per 
completar l’activitat inicial i passatgera dels tuberculostàtics, posant en 
marxa els mecanismes immunològics de l’organisme.  
 
Avui aquests conceptes i teories han estat oblidats, perquè el tractament 
actual elimina el bacil en totes les seves possibles fases reals o suposades, i 
el sofre ha quedat obsolet, però mai ningú no ha demostrat, que el bacil de 
Koch no pugui adoptar, en circumstàncies adverses formes de defensa amb 
una morfologia diferent.   
 
El Dr. Xalabarder, no va intentar mai la preparació de sèrums ni de vacunes, 
sempre va buscar derivats dels tiosulfats, que ell va creure, eren els 
veritables elements, actius contra la  tisi.  
 
En uns anys en els que no hi havia cap tractament específic, i les sals d’or, 
l’únic medicament que segurament tenia algun efecte favorable, o si més no 
mantenia l’esperança, tenien una toxicitat apreciable, el Tri-Om, l’específic 
que ell preparà, desprès dels estudis en els que atribuïa al radical sofre, la 
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capacitat  per augmentar la capacitat immunològica de l’organisme, tenia el 
mateix valor curatiu i menys efectes secundaris, que les sals d’or. Va ser 
emprat àmpliament a Catalunya, durant els anys quaranta – cinquanta. El 
Dr. Xalabarder va defensar aquesta suposició fins ben avançada l’època, en 
la que els quimioteràpics havien demostrat, sense cap mena de dubtes, la 
seva millor eficàcia.  
      
Va acabar afirmant que els tuberculostàtics, estreptomicina, Pas, etambutol, 
tiacetazona, són col•laboradors en els primers estadis de la malaltia, però 
que la curació definitiva era obra del seu preparat de sofre, el Tri-Om.  
Durant molts anys va perseguir el medicament que curava la tuberculosi i va 
creure que el tenia a l’abast de la mà, però els moderns quimioteràpics han 
fet oblidar les seves investigacions.  
 
Edità fins a la seva jubilació la revista “Publicaciones del Instituto 
Antituberculoso Francisco de Moragas” en la que,  la majoria dels articles 
eren originals seus. En total els seus treballs sobrepassen els dos-cents 
cinquanta. Com s’ha dit en el currículum, un d’ells titulat Classificació dels 
micobacteris, va ser sol•licitat per la direcció de la revista “American 
Review of Repiratory Desease”, i durant molts anys va ser l’únic article que 
havia publicat  en aquesta revista un autor espanyol.  
 
Va ser un personatge important de la tisiologia catalana de la postguerra, i 
va ser qui l’any 1930 tingué la idea, amb el Dr. Reventós i el Dr. Sayé de 
fundar l’Associació de Tisiologia, filial de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques, de la que va ser primer secretari.  
 
La reputació del Dr. Xalabarder, vingué, del conjunt del seu treball, però va 
ser molt important el prestigi que sota la seva direcció adquiriren els 
Dispensaris Blancs i el sanatori de Torrebonica,  per la bona  organització, 
la qualitat de l’assistència, el control i mesures preventives que es donaven 
als tuberculosos i familiars i on obtenia uns índex de curacions elevats. 
Durant molts anys, van ser a Barcelona el símbol de la lluita 
antituberculosa, i el lloc on acudien molts dels afectats i propensos a la 
malaltia, que anaven a la recerca d’un  centre públic, en el que trobaven 
competència, comprensió i bona acollida.  
 
Va ser un home superdotat i un metge competent i vocacional, i 
especialment capacitat per a la investigació. Segurament, posat en una 
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societat, que hagués tingut una tradició investigadora, unes estructures 
apropiades, i uns equips adequats, el Dr. Xalabarder hauria pogut aportar 
molts més beneficis a la medicina. 
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ALGUNS ASPECTES DE LA MEDICINA ANTIGA DE LA 
BIGORRA 
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Resum: Visió general  sobre diversos aspectes de la medicina antiga a la Bigorra, 
que comprèn la major part de l'actual departament dels Alts Pirineus. Metges amb 
projecció nacional clàssica: Basseillac, Larrey, Lordat - Metges que han estat 
membres, la majoria corresponents, de l'Académie Nationale de Médecine -  El 
fenomen del termalisme, les estacions amb cures balneàries - Altres metges:  Calot, 
Picqué, Voivenel. Metges termalistes. Metges a la politica.   
 
Paraules clau: Medicina Bigorra - Termalisme - Hidrologia mèdica -Cauterets - 
Bagnères de Bigorre -  Argelès-Gazost - Barèges - Saint-Sauveur - Baseilhac - 
Larrey - Lordat –  
 
Resumen: Visión general  sobre diversos aspectos de la medicina antigua en la 
Bigorra, que comprende la mayor parte del actual departamento de los Altos 
Pirineos. Médicos con  proyección nacional clásica: Basseilhac, Larrey, Lordat - 
Médicos que han sido miembros, la mayoria correspondientes, de l'Académie 
Nationale de Médecine -  El fenómeno del termalismo, las estaciones de tratamiento 
balneario - Otros médicos: Calot, Picqué. Voivenel. Médicos termalistas. Médicos 
en la politica.  
 
Palabras clave: Medicina Bigorra - Termalismo - Hidrologia médica -Cauterets - 
Bagnères de Bigorre -  Argelès-Gazost - Barèges - Saint-Sauveur - Baseilhac - 
Larrey - Lordat -  
 

* 
 
1. Introducció 
 
La Bigorra és una zona, relativament petita del sud de la Gascunya, en el 
Pirineu central francèsi tocant al Llenguadoc. La seva ciutat més important 
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és Tarba (en francès Tarbes), avui capital del departament dels Alts Pirineus 
(Hautes-Pyrénées, HP), que correspon en bona part a l'antic territori 
bigordà.   

Les dades sobre aspectes mèdics, especialment pel que fa a la terapèutica 
són prou remotes, degut a l’existència de brolladors d’aigües termals, 
coneguts localment des de temps molt antics, però amb una difusió exterior 
relativament escassa d'aquest coneixement.  L’extensió bastant reduïda de la 
regió, entaforada en una part del Pirineu de molt difícil accés durant segles, 
i una població també reduïda, han fet que hi haguessin poques personalitats 
destacades en el conreu de la medicina.  Diferenciem els següents aspectes: 

A) Els metges:

a) metges que van aconseguir una projecció de primer nivell dins de la
medicina francesa 
b) metges amb projecció nacional, principalment per medi de la seva
adscripció a l'Acadèmia Nacional de Medicina de París 
c) metges esmentats per haver presentat una tesi a Montpeller en els segles
XVII i XVIII, recollits per L. Dulieu 
d) metges que van destacar principalment en el camp del termalisme,
activitat important dins de la zona 
e) altres metges bigordans. I encara, dins d’aquests, els que van tenir també
una certa activitat política (diputats, senadors, alcaldes, algun ministre), que  
són esmentats en apartat propi, més com a indicatiu de la valoració social, a 
vegades fruit de la dedicació assistencial,  d’alguns metges, que no per la 
seva importància científica.  
f) Metges amb projecció nacional, per activitat més enllà de la medicina.

B) Altres aspectes:

Les estacions termals i el fenomen del termalisme, com a pràctica curativa i 
la medicina desenvolupada al seu voltant. Les estacions pirinenques van 
tenir un pes important en la "Société d'Hidrologie Médicale de France".  

2. Metges amb més projecció dins de la medicina francesa antiga

** Entre els metges que han arribat a un primer nivell, si més no dins de la 
medicina francesa, cal esmentar  tres personalitats capdavanteres, que ja 
s’han referenciat en altres treballs de la sèrie sobre “Medicina d’Occitània”. 
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Tots van fer la seva activitat  més important fora de la seva zona d’origen, 
dos a París i un a Montpeller.  
 
Cronològicament el  primer és Jean Baseilhac (Poyastruc, 1703 – París, 
1781), cirurgià, conegut com a Frère Côme, que fou l’introductor  d’un 
litòtom, instrument per a trencar, fragmentar,  les pedres de la bufeta 
urinària. És important en la història de la urologia, tot i que també publicà 
en altres camps, potser el de més ressò  l’oftalmologia (1).  
 
El segon, en el temps, és Dominique Larrey,  (1766 – 1842), també cirurgià, 
una de les personalitats més importants de la medicina del seu temps, 
marcat pel fet de ser el cirurgià més reconegut dels exèrcits de Napoleó. La 
seva obra va tenir influència i projecció universal, en un moment en que la 
medicina francesa era la capdavantera en el món (2).  
 
El tercer, aquest en el camp de la medicina interna, contemporani estricte de 
Larrey va ser Jacques Lordat  (1773 – 1870), professor a Montpeller i una 
de les grans figures del “vitalisme” d’aquesta escola. Va ser membre 
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona (3).  
 
Queden després nombroses personalitats que, tenint un nivell mèdic prou 
bo, són menys conegudes i van tenir una projecció menor. S’esmentaran 
algunes de les que han arribat més fàcilment al nostre coneixement.   
 
 
3. Membres de Académie nationale de médecine de Paris 
 
Aquesta Acadèmia es va crear l’any 1820 i al cap de poc temps decidí fer 
una elecció àmplia de membres corresponents residents en diversos indrets 
de França. Era una forma de potenciar el seu caràcter de nacional i de 
reconèixer algunes de les personalitats de la medicina local dels diversos 
territoris de França. Hi hagué dues “fornades” inicials l’any 1825, una 
primera el 5 d’abril de 1825, per la secció de medicina, i una altra el 5 de 
juliol de 1825, en la de cirurgia. Més tard es van anar escollint també alguns 
membres amb obra sanitària important, o en el camp de les ciències 
bàsiques, encara que no fossin metges ni cirurgians. La majoria van tenir 
activitat fora dels límits estrictes del departament. Altres van desenvolupar 
gairebé tota la vida professional a la seva zona d'origen i van morir en el 
mateix territori de l'actual regió de "Midi-Pyrénées":  es posa un asterisc (*), 
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darrere la descripció. Entre tots aquests acadèmics,  seguint un cert ordre 
cronològic esmentem:  
 
Dominique Latour, n. Ancizan, Guyena, 1749. Elegit associat, no resident, 
el 1824. Morí a Orléans el 1828 (4). Sabem que va ser autor de diverses 
obres (5): -- "Histoire philosophique et médicale des causes essentielles 
immédiates ou prochaimes des hémorrhagies, sur laquelle reposent 
principalement la division méthodique, la bonne théorie  et le traitement 
convenable de cette classe de maladies" (1815); -- "Réfutation de quelques 
prejugés qui se sont répandus contre la vaccine, et moyen de pratiquer la 
vaccination avec succès", (1823); -- "Recherches sur les influences de 
l'imagination et des passions" (1813); --  "Rapport fait au Cen. Brun, prefet 
de l'Ariège, sur un grand nombre de vaccionations pratiquées dans 
l'arrodissement de St. Girons pendant le dernier semestre de l'an onze" 
(1804).  També fou autor de "Mémoire sur la dysenterie", Orléans, 1810.    
 
Alexis Larrey, n. Baudéan, Guyena  el 1750.  Elegit adjunt corresponent per 
la secció de cirurgia el 1825. Morí a Toulouse el 1827.  Autor d'una 
"Dissertation sur la complicaction des plaies et des ulcères, sous le nom de 
pourriture d'hôpital", Paris (Imp. Didot), thèse, 1814, 22 pp. (thèse, Paris, 
núm 184). (CBIUN).  Fou professor d'anatomia i cirurgia de l'escola de 
cirurgia de Toulouse, i cirurgià de l'Hospital de La Grave. Era oncle i va ser 
el primer mestre de Dominique Larrey.  
 
Jean André Cazalet, Arcizac-les-Angles, 1753 - Bordeus, 1825,  
farmacèutic a Bordeus,  membre associat, no resident,  de l'Académie de 
Médecine el 1824.   Autor d'una "Théorie sur la nature" (6).  
 
Jean-Baptiste Lavédan, n. Camarlès, Gascunya, 1758 – m. a Versalles el 
1831. Elegit corresponent per la secció de cirurgia el 1825. Autor de 
"Dissertation sur les hémorrhoïdes"(París, imp. Didot, 1814, thèse Paris 
núm. 194) (7).  
 
François Ribes, n. Bagnères-de-Bigorre, Guyena, el 4 de setembre de 1765 
– m. París el 21 de febrer de 1845. Elegit membre, numerari, de la secció de 
cirurgia, el 6 de febrer de 1821.  
(Nota. No s’ha de confondre amb François Ribes, (Perpinyà, 1789 – Montpeller, 
1864) corresponent nacional, per la divisió de medicina, elegit el 1834. Era 
catedràtic de Montpeller i no era fill de l'anterior. Dulieu n’explica l’origen 
familiar.  
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Dominique Larrey, n. Baudéan, Guyena, el 1766 – m. Lyon, 1842. Ja 
esmentat com a gran personalitat de la cirurgia.  Nomenat membre numerari 
de la secció de cirurgia el 27 de desembre de 1820.  
 
Siméon Pierre Authenac, n. Ilhet,  Guyena, l’any 1768. Elegit per la secció 
de medicina en la sèrie de 1825. Morí a Chateaudun, Eure-et-Loir, el 1853.  
Autor de: -- "Essai sur l'idéologie, la technologie, la nosographie, et la 
médicographie des fièvres gastriques simples". París, thèse, núm. 41, Imp. 
Lemaire, an X (1801), 60 pp; -- "Manuel médico-chirurgical ou éléments de 
médecine et de chirurgie pratique, à l'usage des élèves", Paris, Béchet, 
1821, 2 vols; -- "Nosographie médicale", París, Béchet, 1821-1823, 428 pp. 
; --"Défense des médecins français contre le Dr. Broussais". in "Lettres 
médicales a M. Broussais)", Paris, Gabon et Béchet, 1821-23 (8). 
 
Jean Marie Thérèse Duplan, n. Tarbes, Guyena, 1770. Membre adjunt 
corresponent per la secció de cirurgia el 1825. Morí a Tarbes el 1862. (*). 
Autor de "Considérations sur les principaux accidents qui suivent les plaies 
de poitrine", Strasbourg, 16.10.1810, t. XV, núm. 16  (9).  
 
Dominique Abadie de Sedan, n. Bourg-de-Bigorre, Guyena, 1774. Elegit 
corresponent de la secció de cirurgia el juliol de 1825.   
 
C. Gandérax, n. Bagnères. Elegit adjunt corresponent per la secció de 
medicina l’any 1825. Autor de: "La paracenthèse de l'abdomen dans les cas 
d'ascite primitive, est-elle le moyen sur lequel le médecin puisse le plus 
compter?..." Paris (Imp. Didot), an XII, (1804), 40 pp. thèse Paris, núm. 166  
(10).  
 
Jean Pierre Amédée  Fontan, n. Izaourt el 1802. Membre corresponent de la 
divisió de medicina el 1840. Mort a Saint-Bernard-de-Cominges, Haute 
Garonne, el 1867. Autor de: -- "Recherches sur les Eaux minérales des 
Pyrénées",  Paris, Cochran, 1838, 136 pp (1a. ed);  i 2a. ed. París, J.B. 
Baillière, 1853, 510 pp. 1838, -- consta també: "Questions. 1º "Du bruit 
local produit par le coeur. Sa théorie", i 2º. "Quels sont les causes et le 
traitament de la lymphite...?"  (11) 
 
Germain Dupré, n. Argelès (de Bigorre), 1811 – m. Montpeller, 1893. 
Elegit corresponent nacional per la divisió d’anatomia i fisiologia l'any 1871 
(12). Doctor el 1834, autor de "Essai sur les palpitations du coeur", 
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Montpeller, 1834, 140 pp; també de "De la spécificité des maladies", tesi 
d'agregació, 1839, que no va guanyar. Dulieu esmenta 24 treballs seus (12). 
El 1852 fou catedràtic de Clínica Médica de Montpeller, substituint a 
Caizergues.  Les seves publicacions més importants van ser sobre la 
patologia pulmonar. Fou un dels introductors, en el seu medi, de la 
paracentesi en els vessaments pleurals.  Tenia una orientació vitalista, en 
relació amb l'escola de Montpeller. També fou autor de treballs sobre 
termalisme, així "Observations sur l'action générale des eaux minérales de 
La Malou et sur leur utilité dans quelques cas pahologiques spéciaux", 
Tarbes, 1842, 116 pp. Va ser metge de les estacions termals de Lamalou-les 
Bains, i de Cauterêts.  De 1882 a 1891 va ser senador, representant els Alts 
Pirineus. La seva posició fou com a candidat republicà. Votà en favor de la 
reforma judicial i del divorci.  
 
Bernard Abadie,   n. Mazerolles (si no s’indica res s’entén que són del 
departament dels Alts Pirineus, HP), 1817. Va morir a Nantes el 1888.  Va 
ser membre de la divisió de Física i Química mèdiques. Instal·lat a Nantes, 
va publicar alguns treballs al Journal de Médecine de l'Ouest, d’aquesta 
ciutat: -- "Etiologie du charbon",  23 pp.; --"A propos de la tuberculose", 
1874, 20 pp; -- "Détermination des mesures capables d'arrêter la 
propagation des maladies contagieuses...", 1881.    
 
Jean Cadéac,  n. Pouy, 1858. Fou corresponent, per la secció de medicina 
veterinària, el 1924. Després  fou associat nacional el 1943 i encara membre 
no resident, el 1947. Fou professor de l'escola de veterinària de Lyon. Va 
morir a Lyon l’any 1952.   
 
Jean Abadie, n. Tarbes l’any 1873. Morí a Bordeus el 1946. Fou membre de 
la divisió de medicina.  
 
Clément  Labbat, n. Cauterets, 1877. Elegit corresponent nacional per la 
secció de farmàcia el 1951. Morí a Bordeus el 1954.  
 
Henri Flurin, n. Cauterets, 1880. Elegit membre corresponent de la divisió 
de medicina l’any 1935. Morí a Paris el 1959. Autor de: -- "Pathologie des 
bronchites chroniques", Paris, 1911, tesi, 113 pp; -- "Cures hydro-minérales  
en ORL"; -- H. Flurin i Jacques Vialle: "L'ORL thermale et climatique" 
Paris (L'Expansion sci. franc.) 1931, 310 pp.  Fou  secretari de la Soc. 
Franc. d'ORL. Alcalde de Cauterets. Especialista en el tractament de les 
malalties de l'aparell respiratori.  
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** Van ser membres de l'Acadèmia de Medicina de Barcelona, residint a 
estacions termals de la Bigorra, els metges, A. Charmasson de Puylaval, 
l’any 1867, a  Saint  Sauveur i Emile Duhourcau, el 1886, a Cauterets (13).   

4. Els doctors de l’època moderna

Comprèn els segles XVI a XVIII i una font important d’informació són les  
dades recollides per Louis Dulieu, amb el llistat de tesis de doctorat 
presentades a la facultat de medicina de Montpeller, impreses, des de 1585 
fins a 1794, o sigui durant més de dos-cents anys, fins a la revolució 
francesa  (14).   L’element més important d’identificació és l’atribució de 
l’autor al bisbat de Tarbes. Estan esmentades per ordre cronològic. Posem 
els noms com consten a les tesis i en la cita de Dulieu, pràcticament sempre 
en llatí:   

Capdevieille, Joannes: “De respiratione”, 1752, 51 p. (tesi 294) (D. 
Tarbiensis, apud Bigerrenses)  (p. 1049; v.t. p. 858) 

Barrau, Joannes-Maria: “De hepatitide”, 1774, 8 p. (tesi 466) (Balneriensis, 
D. Tarbiensis apud Bigerrones) (p. 1059) 

Borgella, Maria-Bernardus: “De hemorrhoidibus”, 1774, 8 p. (tesi 470) 
(Balneriensis, D. Tarbiensis, apud Bigerrones)  (p. 1059) 

Soubies, Petrus: “De inflammatione ventriculi”, 1774, 8 p. (tesi 511), 
(Balneriensis, D. Tarbiensis) (p. 1061) 

Lafeuillade, Joannes-Franciscus: “De febre tertiana intermittente”,  1775, 8 
p. (tesi 561), (Placentinus, D. Tarbiensis in armeniaco agro)

Duco, Bernardus-Clemens: “De haemorrhagia in morbi acutis”, 1777, 18 
p. (tesi 688) (Tarbiensis apud bigerrones)

Carrere, Joannes-Petrus-Norbertus: “De vulneribus pectoris”, 1779, 16 p. 
(tesi 817), (Balneriensis, D. Tarbiensis, apud Bigerrones) 
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Lacrampe, Joannes: “De sanguinis circulatione”, 1779, 28 p. (tesi 841) (e 
loco Argenes, D. Tarbiensis, apud Bigerrones, in artibus almae universitate 
Tolosanae licenciatus) 
 
Ferrere, Jacobus-Franciscus: “De utroque motu respiratione”, 1783, 8 p.  
(tesi 1074) (e loco Asté D. Tarbiensis) (p. 1093) 
 
Francès, Joannes-Baptista: “De febribus  putridis gastricis”, 1785, 16 p. 
(tesi 1187)  (Lapurdensis in Bigerria) 
 
Pinac, Bertrandus: “De visione” 1785, 24 p. (tesi 1210) (e loco Pouzac apud 
Bigerrones) (p. 1100) 
 
Salaignac, Stephanus-Xaverius: “De bubonibus”, 1785, 5 p. (tesi 1221) 
(Balneriensis apud Bigerrensis) (p. 1101) 
 
Buron, Franciscus: “De kina kina”, 1786, 8 p. (tesi 1246) (e loco Ibos in 
Bigerris) (antic alumne de la facultat de París) (p. 1103) 
 
Ducoeur, Laurentius: “Circa scorbutum”, 1788, 14 p. (tesi 1407) (e loco 
Labatut, D. Tarbiensis apud Aquitanos) 
 
Lavenere, Joannes-Maria: “Circa primam educationem physicam 
infantium”,  1788, 7 p. (tesi 1431) (Balneriensis, D. Tarbiensis, magister 
artium Tolosanae) (p. 1113)  
 
Altres doctors de Montpeller, d’origen bigordà, esmentats sense citar el títol 
de la tesi, són:  
 
Bago, Arnaud: originari de Saint-Pé de Bigorra, llicenciat el 1714 i doctorat 
el 17 de març de 1715 (p. 828) 
 
Capdevieille, Jean; originari de la diòcesi de Tarbes   (“Sarsan”) ; batxiller 
el 30 d’agost de 1752; llicenciat el 10 de gener de 1753;    doctorat el 20 de 
febrer de 1753.  (tesi núm. 294; inspirada per François de Lamure). Sembla 
ser que és  el mateix que el primer citat en aquest llistat, però hi ha alguna 
diferència de dates.  
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5. La importància del termalisme 
 
Hi ha un fenomen global, que afecta àmpliament la zona més al sud de la 
Bigorra, a les valls pirinenques, que és la utilització de les aigües minerals, 
sovint calentes. Així s'ha parlat del termalisme.  Hi ha molts brolladors a 
diverses zones de les dues vessants del Pirineu, al voltant dels quals s'han 
establert "estacions" termals, de cures balneàries, que han assolit un 
desenvolupament considerable. Aquest és un fet global de molts països de 
muntanya, i així el termalisme va facilitar el desenvolupament d'una 
especialitat, la hidrologia mèdica, que ha tingut una certa rellevància. 
Durant molts segles havien quedat "arraconades" en valls poc poblades i 
d'accés difícil, però el panorama ha anat canviat, sobretot a partir del segle 
XVIII.  
 
Aquí és més important el fet global, l'existència de les aigües, aprofitades en 
benefici de la salut, que no pas l'acció individual de molts metges  que, si bé 
han treballat en aquest camp, la seva tasca ha tingut una difusió gairebé 
sempre només local.  
 
Així doncs un pol d’interès ve determinat pels estudis sobre les aigües 
termals. És una zona on el termalisme ha tingut un desenvolupament 
important, bastant continuat, des de l’antiguitat, amb etapes de mínima 
informació, i ja més destacat des del segle XVIII fins el nostre temps, en 
que continua essent una font important des del punt de vista terapèutic, però 
també econòmic. Encara, en aquest capítol, alguns dels metges que es van 
dedicar al termalisme van ser corresponents de l’Acadèmia de Medicina de 
Barcelona, alguns estrictament d’estacions de la Bigorra i altres de zones 
veïnes. Se n’esmentaran alguns, i els que van tenir més relació amb 
l’Acadèmia catalana seran objecte d’un estudi posterior. Se'n fa una revisió 
global, prenent en part com a guia un text de Michel Dupeyre (15).  
 
Probablement el primer coneixement, per fora dels marc geogràfic local, va 
ser en època romana. Han quedat restes, en part pel topònims. Vicus 
Aquensis (Bagnères); Aquae Convenarum (Capvern); en part d'altre tipus, 
així  a Cauterets.  Segueixen períodes "plus ou moins dans l'oubli", i 
després, en temps poc definits, records de cures màgiques o llegendàries, de 
curacions d'animals per les aigües sulfúriques, de ferides, també de 
l'esterilitat femenina (16).   
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-- La documentació medieval sol ser escassa. Hi ha referència a treballs a les 
fonts termals de Cauterets de l'any 1070, i de l'existència d'un "hospital" el 
1167. I encara la cura d'una sordesa el 1380. Una organització inicial de 
l'activitat termal  es troba en la subhasta dels llocs de banys l'any 1534, el 
que ja indica una discreta assistència per a curar-se.   Poc després comença 
la vinguda d'algun personatge important de la cor francesa. Es recorda la 
presència de Margarida d'Angulema, germana de François I, i àvia d'Henri 
IV, patint potser de reumatisme, que a Cauterets va començar a escriure el 
seu "Heptameron" En tot cas sembla que Cauterets va ser  el lloc més 
important en el desenvolupament del termalisme bigordà i a partir del segle 
XVIII torna la presència de personatges importants.  (17).  
 
A partir de 1870 hi hagué metges privats, a més del metge inspector oficial. 
Aleshores era inspector el doctor Cardinal i inspector adjunt el doctor 
Evariste Michel.  Els inspectors acaben l'any 1889, essent l'últim d'ells el 
doctor Achille Bouyer (18).   
 
(El 1871 s'havia constituït l'Association Médicale de Cauterets, que el 1892 
es convertí en Société (19). Entre els metges molt actius, a Cauterets, per la 
seva tasca i també per les publicacions, cal conèixer principalment Emile 
Duhourcau i Cyprien Sénac-Lagrange, que presidí la Societat d'Hidrologia 
mèdica de París.   
 
-- Un segon focus és el Baignères de Bigorre. Hi ha un primer reglament 
els banys l'any 1317. Cap el 1581 hi ha l'estada de la reina Margarita de 
Valois, i poc després el mateix rei, Henri IV. El rei havia estat abans a 
"Eaux-Bonnes", també en terra gascona. Recordem que Henri IV era gascó, 
i escrivia en la llengua del país, és a dir l'occitana. Fou rei de Navarra, 
inicialment hugonot i després catòlic, i va ser el primer rei Borbó de França.  
Es preocupà de l'organització  del tema de les aigües, i el 1605 va nomenar 
un superintendent general per a les fonts i banys. El primer metge que fou 
nomenat va ser el doctor La Rivière (20). Després hi hagué metges 
intendents. També hi va estar Michel de Montaine, afectat pel mal de pedra 
(litiasi)  el 1578.  
 
--  Una mica més al sud, és a dir més endins del massís muntanyenc, però en 
la mateixa vall de l'Adour, hi ha l'estació de Barèges,  (probablement "vall 
amagada", en la toponímia gascona).  Inicialment són els banys de Labatsus, 
i també de "Baredge". Van tenir fama sobretot perquè ajudaven a curar les 
ferides per arma de foc, per arcabús,  que eren més complexes que les 
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d'abans, potser ja des de la primera meitat del segle XVI. A finals del XVII 
la curació del duc de Maine, nen fill de Lluís XIV, que tenia dificultats per a 
caminar, van donar més fama a l'estació. Hi anaren gent de la cor, entre ells 
Louvois, que cuidà de la hisenda, per a curar una cama trencada. La bona 
fama va fer que ja en temps de Louis XV, es compressin terrenys per a 
construir un petit hospital per a militars, i el 1752 es creà una plaça de 
metge militar, que calgué ampliar aviat (21). També s'estudiava la 
composició de les aigües, i sembla que el 1669 un metge anglès, Christophe 
Maighien, aïllà una substància activa pròpia d'aquestes aigües, denominada 
"Baregina".  Ho va publicar trenta anys més tar, al seu país, i és un fet `poc 
conegut (22).  
 
Un dels  primers metges que van desenvolupar més àmpliament el 
coneixement de Baredge fou Antoine de Bordeu, que ja el 1720 va ser 
nomenat intendent de les aigües d'aquesta zona i el 1756, metge cap del seu 
l'hospital militar, tot i que vivia i exercia la medicina a Pau. Escrivia les 
observacions que feia en els malalts i les enviava cada any a Senac, que era 
el primer metge del rei Louis XV.  Molts anys després el seu fill, Théophile, 
farà una monografia. El 1768 ja hi ha notícia de 269 militars com a 
"curistes", és a dir rebent cures al seu hospital militar.  
 
-- I encara més al sud, endins del Pirineu, s'hi formarà una quarta estació, 
coneguda si més no des del 1569, per l'estada d'un bisbe, la de "Saint-
Sauveur", que el 1750, ja tindrà un metge permanent. També és conegut el 
nom de Fabas, com un dels primers metges de Saint-Sauveur  (23).  
 
Primeres publicacions  
 
En el segle XVIII ja comencen a publicar-se escrits d'un cert interès. Entre 
ells s'esmenten:  
 
-- Jean François de Borie, metge de Pau, publica un treball petit "La 
recherche des eaux thermales de Cauterez et la façon d'en user..." (1714). 
Més tard, el 1746, publica una tesi sobre les aigües de la mateixa localitat 
(24). 
 
-- També Théophile de Bordeu, bearnès, i conegut com una figura inicial del 
vitalisme de l'escola de Montpeller,  publica "Lettre concernant des essais 
sur l'histoire des eaux minérales du Béarn et de quelques provinces 
voisines".  
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-- El 1786 Marie-Germain Nogués, d'ofici notari, publicà un fulletó de 36 
pàgines, de títol prou llarg: "Voyage du bourg des bains de Barège à 
Gavarnie..." (25). -- Cal recordar també una altra obra essencial, no tant per 
l'aspecte mèdic per sí mateix, sinó pel coneixement científic de tot el 
vessant nord del Pirineu. És el treball de Louis Ramond de Carbonnières. 
L'any 1787 va arribar a Barèges, com a secretari del cardenal de Rohan,  va 
estudiar des de molts aspectes una bona part del massís pirenaic. A França 
és considerat com a iniciador dels estudis sobre el "pireneisme", si més no 
des del punt de vista de la França central que comença a conèixer els límits 
perifèrics. Els qui eren del país ha s'hi havien dedicat en part.  Va publicar, 
entre altres, "Observations  faites aux Pyrénées" el 1789. Poc més tard, el 
1792, i amb el nom de "Lomet" publicà una "Mémoire  sur les eaux 
thermales et minérales de Barèges" (26).  

6. El creixement del segle XIX. Les comunicacions.

* Tot el territori quedava llunyà i d'accés difícil. S'explica que alguns
malalts anaven portats en cadires de braços, i així passaven la muntanya del 
Tourmalet. Calia facilitar l'accés que lentament es va millorar,  primer 
arreglant els camins, i ja en el segle XIX amb l'arribada del tren, el 1859, a 
Tarbes, el 1868 a Bagnères, fet que va canviar aquestes  comarques. 
L'electricitat arriba el 1865 (27).  Continuen alguns estudis, estadístiques de 
malalts o de persones que prenien les aigües, i fins i tot d'alguns balanços 
econòmics. Napoleó III fa modernisar i ampliar l'hospital militar de 
Barèges, que va tenir utilitat fins passada la guerra de 1914-18, per a 
facilitar la recuperación dels ferits.  

En el segle XIX Cauterets continua també com a capdavantera, si més no 
entre les instal·lacions de gestió privada (la de Barèges era del govern, amb 
gestió pública). Cal recordar, al començament, encara en temps de la 
revolució i l'imperi, el paper dels germans Labat, Clement i Joseph, tots dos 
metges. El gran, Joseph, estava a Paris i enviava els clients; el petit, 
Clement, gestionava la tasca assistencial in situ (28).  Anys més tard un altre 
Clément Labat serà alcalde de la vila.   

** Queda un tercer pol important, però molt ben delimitat, el de les 
guaricions, que es consideren com a “miraculoses”, lligades al santuari de 
Lourdes (Lorda en occità), que tenen també una gran projecció en certs 
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àmbits. Ni es pot desconèixer el ressò que han tingut els seus relats, ni la 
importància dels viatges i peregrinacions en cerca d'una curació difícil. Ara 
no ho considerem massa lligat a la pràctica mèdica habitual.  
 
El desenvolupment en l'entresegle XIX-XX 
 
El termalisme, ja s'ha vist, va tenir un creixement important, no solament en 
el pla científic, sinó també en el social, turístic i econòmic. Va ser general 
en molts països en els que una part notable de la població podia "pagar-se" 
les cures termals. A Espanya hi hagué un desenvolupament important de 
l'especialitat, amb els metges de banys o "d'aigües". A tot França molt més; 
també a Alemanya.  Com a fruit del XIII Congrés Internacional de 
Medicina, reunit a París l'any 1900, s'edità una obra "Stations hydro-
minérales climatériques et maritimes de la France", de 458 pàgines,  molt 
ben impresa, bon paper i bones il·lustracions. És un treball  elaborat per la 
"Société Hydrologique et Médicale de Paris", i editat per Masson. La 
Societat s'havia fundat l'any 1853.  
 
De fet és un molt bon catàleg de les estacions termals, o hidrològiques, del 
país. Encara que les fonts que consten en les dades del govern són 1.291, 
expliquen que el llibre es redueix a les que són més freqüentades, en realitat 
87, d'elles 22 marítimes, i les altres de l'interior.  Entre altres dades i 
fotografies s'esmenta també el nom dels metges, que en el cas de les del  
departament dels Alts Pirineus són cinc, i mantenim l'ordre alfabètic (v. 
annex).  
 
7. Altres aspectes socials del segle XIX 
 
En el segle XIX la documentació sobre aspectes socials referents a la salut i 
la seva cura ja comença a ser important.  Una visió global, tot i que no és 
llarga, prou interessant és l’estudi amplíssim de Jean-François Soulet, sobre 
la vida als Pirineus en el segle XIX. Entre els aspectes de més interès hi ha 
la valoració d’algunes patologies pròpies de zones de muntanya, i que es 
descobreixen en part per la consideració com a exempció en el servei 
militar, així el goll, que és excepcionalment alt en algunes zones; també el 
cretinisme.  Igualment les referències a les epidèmies, en particular la que 
defineix com a “hecatombe del còlera de 1854-55”. Més enllà s’ocupa de 
les males condicions sanitàries, i de la insuficiència en l’alimentació.  
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Igualment és important, i prou detallat, l’estudi sobre “Médecins et 
médecine dans les Hautes-Pyrénées au XIXe siècle”, d’Anna Quartararo-
Vinas, on es fa una anàlisi extensa de molts aspectes socials i professionals 
de la malaltia.  
 
8 Altres metges de la Bigorra 
 
Abadie, Vincent, Pujo, HP, 1737 - Paris, 1800. Fou cirurgià de la marina, i 
després cap de cirurgia de l'Hospital de Bicêtre. Va traduir els "Essais 
scientifiques" de Macbride, autor escocès. El 1787 publicà un tractat sobre 
les hèrnies  (29).  
 
*** (els no nascuts als HP es marquen amb 3 asterics) Andry, Félix. (n. 
Paris, 1808 - 1863). Autor de "Coup d'oeil sur les eaux principales des 
Pyrénées", Paris, 1839. Era professor de Clínica Mèdica de París. (30).  
 
Balancie, François, n. Arrens, HP, m. 1826. Metge, Va exercir a Argelès-
Gazost. (31). 
 
Balancie, Baptiste, n. Arrens, 16.04.1822 – m. Lourdes, 13.02.1900. Metge, 
el 1858 està exercint a Lourdes i és designat, juntament amb altres dos 
metges, per fer un dictamen sobre l’estat de salut, físic i mental de 
Bernardette Soubirous. En les conclusions s’accepta que les visions de 
Bernardette són d’origen patològic, però sense perill per a la seva salut. 
Dedicat a la política local fou conseller general del cantó d’Aucun de 1858 a 
1874 (32).  
 
*** Ballard, Jean-Jacques. 1780-1842, metge militar, autor de "Essai sur 
les eaux thermales de Barèges", 1834 (33). . Fou metge cap de l'hospici de 
Barèges, i va traduir, sense que s'arribés a publicar, el llibre de Meighan, en 
anglès, de l'any 1742. Autor també de “Précis sur les eaux thermales de 
Bourbonne-les-Bains”, 1831 (34).  
 
(*** ?)Baseilhac, Pascal, nebot de Frère Côme, fou cirugià en cap de 
l'hospital de la Charité (35).  
 
Berot, Bernard,  (Bagneres de B, 1768 – Strasbourg 1832) cirurgià de la 
marina.  
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(***) Bertrand, Michel, prof. a Clermont Ferrand. Autor de "Voyage aux 
eaux des Pyrénées" (1838) (36).  
 
Blondin, Théodose,  metge a Argelès Gazost. membre corresponent RAMB, 
Autor, entre altres, de: -- "Sthal, phylosophe et physiologiste", prefaci a les 
obres copmpletes de Sthal (1860); -- "Usat-les-Bains", Paris (Baillière), 
1865, 156 pp; -- "Argelès-Gazost... mémoire presentée au Congrès Médical 
de Barcelone" , 10 de setembre de 1888. Paris (Doin) 1889, 35 pp. (Cat. 
BIUM). El 1860 fou elegit membre corresponent de l'Acadèmia de 
Medicina de Barcelona, i aleshores consta com a resident a Avignon.   
 
Bordeu, Antoine, pare de Théophile, metge intendent de les aigües dels 
Pirineus, cap de l'hospital militar de Barèges. (37).  
 
François, Jean. Metge a Cauterets que va ajudar en els treballs dels Bordeu 
en el segle XVIII.   
 
Borie, Pascal. Metge a Cauterets que va ajudar en els treballs dels Bordeu 
en el segle XVIII.  En la seva tesi de París, l’any 1746, aporta una anàlisi de 
les aigües de La Rallière, remarcant que conté “beaucoup d’esprit 
sulphureux, de bétume, d’alcali, du sel de mer, un peu de fer et une petite 
quantité du sel de Glauber”.  
 
Bordeu, Charles de, metge a Cauterets en el segle XIX, descendent 
d'Antoine de Bordeu (renebot)  
 
Borgella, Bernard, 1753-1815,  fou metge de l'hospital militar de Barèges i 
de l'estació termal  (38).  
 
Cénac, Jean Pierre, (Lourdes, HP, 1799 - Argelès-Gazost, 1882). Metge a 
Argelès; actiu políticament quan la revolució de 1848, quan fou sots-
prefecte, i diputat d'extrema esquerra a l'Assemblea constituent de 1848. 
Després va ser alcalde d'Argelès  durant molts anys, 1870-74 i 1878-82, 
essent succeït pel seu fill, Michel Cénac, també metge. (39).  
 
Chauchard, Albert, Tarbes, 1874 - París, 1945, fou professor de neurologia 
a la facultat de París (40).  
    
Henri Dausset ( (Tarbes, 1864 – París, 1936).  Fou un dels  iniciadors dels 
estudis sobre reumatologia a França com a disciplina hospitalària. Autor 
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d’una obra extensa en el camp de la terapèutica física. Va dirigir 
establiments balnearis a Biarritz i a Vichy  (39).  
 
Dejeanne, Jean-Marie, Bagnères, HP, 1842 - 1909. Metge de Bagnères, 
inspector d'aigües, tingué una certa activitat literària, escrivint "Contes de 
Bigorre", 1885; "Voies anciennes de l'Aquitanie", 1883, i "Caoucos 
Fablos", amb el pseudònim Nabalhet  (40).  
 
Duhourcau, Émile, 1847-1904. De família originària de Saint-Savin, HP, 
Metge a Cauterets, també farmacèutic, li coneixem una quarentena de 
treballs versant principament sobre Cauterets i la seva història, en particular 
els tractaments balnearis; l'anàlisi de les aigües sulfuroses de Cauterets, que 
fou el seu tema de tesi (París, 1873); i l'aplicació del tractament sulfurós en 
diverses malalties. Va ser membre corresponent de l'Acadèmia de Medicina 
de Barcelona el 15 d'abril de 1886. El diploma li fou tramès per medi del 
doctor Rodríguez Méndez. Va ser alcalde de Cauterets (41).  
 
Duplan, família amb una gran influència local (42),  de la que diversos 
membres es dedicaren a la medicina a la vila de Tarbes, entre ells: Jean 
1750 – 1825); Jean-Marie Thérèse, (1770-1845), germà petit de Jean; 
Dominique (1796-1862), fill de Jean; Joseph-Marie, 1838-1907), fill de 
Dominique   
 
Duplan, Jean. N. Tarbes, 16.11.1750 – m. 07.01.1825. Cirurgià a Tarbes, se 
sap que quan tenia 35 anys, el 1785, estava a Santo-Domingo. Tornà aviat. 
Era membre del consell municipal, ja abans de la Revolució i després seguí. 
El 1788 és cirurgià de primera classe. Oberts cursos per a ensenyament dels 
parts, Jean Duplan és encarregat d’aquesta tasca. Va tenir quatre fills, dels 
quals Dominique fou metge.  
 
Duplan, Dominique, Tarbes, 10.10.1796 – 1862. El seu avi matern ja era 
metge. Estudia medicina a Paris, presentant una tesi sobre el croup l’any 
1821. El 1822 és cirurgià en cap de l’hospital civil i militar de Tarbes, 
substituint, per acord,  al doctor Lafaye, el qual l’any 1813 havia guanyat 
aquesta plaça en front de Jean M-Th, Duplan, pare de Dominique. Va tenir 
una actuació important quan el còlera de 1833, essent autor d’un opuscle, 
1834. Fou conseller municipal.  
 
Duplan, Joseph Marie. N. Tarbes, 07.06.1838 – m. 13.07.1907. Metge, fill 
del metge Dominique Duplan. Estudis inicials a Toulouse, i després 
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medicina a París, des del 1859. Intern de l’Hospital Necker, el juliol de 1865 
presenta una tesi sobre nutrició de l’os.  Exerceix a l’hospital de Tarbes, 
com a adjunt del cirurgià des de 1867 i cirurgià en cap el 1872.  Actiu en la 
vida política local, fou membre del consell municipal, 1871-1874. També 
fou metge cap de la  maternitat, lloc en que el succeí el seu fill Jean-Louis 
Duplan (n. 1870), igualment  metge.  
 
Duplan, Jean-Marie Thérèse. (Tarbes, 31.01.1770 – m. Tarbes, 09.01.1845. 
El seu avi matern era metge. Estudis inicials a Tarbes, i a l’hospital on el 
seu germà gran, Jean, feia parts. Després va a París, per fer cirurgia i 
pràctica als hospitals de la Charité. Acaba els estudis el 1791. De seguida 
s’incorpora a l’exèrcit on ascendeix fins a cirurgià major de la Grande-
Armée, el 1807. El 1810 defensa a la facultat de Strasbourg, la tesi 
“Considérations sur les principaux accidents qui suivent les plaïes de la 
poitrine”. Ferit, fou fet presoner. Partidari de Napoleó en els cent dies, el 
juliol de 1815 s’exilia a Anglaterra. Torna aviat a Tarbes on el 1818 forma 
part dels jurats mèdics, fins el 1845, essent una personalitat important de la 
vida local.  Un fill seu, Stanislas Duplan, fou metge i cirurgià en cap de 
l’Hospital militar de Barèges (43).   
 
Fabas, Jean, Luz, HP, 1758 - 1816, metge director de les aigües de Saint-
Sauveur, autor de "Observations sur les Hautes-Pyrénées", 1804.  Fou 
metge personal de Lluís Bonaparte, rei d'Holanda, quan la seva estada el 
1808 al Pirineu.  
 
Figarol, Jacques, Tarbes, gener de 1726 – m. 14.01.1769. Metge que exercí 
a Tarbes. Va tenir activitat política local, essent  segon cònsol de la vila de 
Tarbes, 1764-65. (44).  
 
Fontan, Jean-Pierre-Amédée, Iazourt, HP, 1800 - Luchon, 1853. Metge, Va 
ser el creador de l'establiment termal de Luchon, autor de "Recherches sur 
les eaux minérales des Pyrénées...", París, Baillière, 1853 (45).  
 
*** Garrigou, Félix, Tarascon, Ariège, 16.09.1835 - Toulouse, 18.03.1920.  
Metge, geòleg, prehistoriador. Fou president de l'Institut d'Hidrologia i de la 
societat d'estacions termals dels Pirineus.  Autor, entre altres, de "L'avenir 
des eaux minérales du Midi", 1889, i "La vallée d'Aure", 1898.  (46).  
 
*** Gelineau, Jean-Baptiste–Edouard. (n. Blaye, Gironda, 23.12.1828 – m. 
Argelès-Gazost, HP, 02.03.1906. Metge neuròleg; va estudiar a l’escola de 
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medicina naval de Rochefort. El 1849 és intern de l’Hospital naval de 
Rochefort, i el 1850 cirurgià de tercera classe de la marina, que li dóna 
ocasió de fer viatges per les colònies de l’oceà Índic. Doctor en medicina a 
Montpeller el 1858, amb una tesi sobre “Aperçu médical de l’île de 
Mayotte”. Aviat s’especialitza en malalties nervioses i el 1861 s’instal·la a 
París. El 1871 introdueix unes píndoles a base de bromur d’arsènic, pel 
tractament de l’epilèpsia (píndoles del doctor Gélineau).  El  seu nom està 
lligat a la descripció d’una síndrome clínica en que s’associen narcolèpsia, 
cataplèxia i al·lucinacions (síndrome de Gélineau). Va ser un dels creadors 
de la Société Française des Eaux Minérales.  En els últims anys es va 
dedicar àmpliament al desenvolupament de la vinya i els seus vins (de 
Bordeus), van guanyar premis en exposicions. Va morir a Argelès-Gazost 
als setanta-set anys.  
 
Jacomet, André, metge a Lourdes, en els anys d'entreguerres.  
 
Joudou, Jean B. De Bagnères, autor de "Guide du voyageur aux bains de 
Bagnères, Barèges,  Saint-Sauveur et Cautrerets", 1819.  
 
Labbat, família:   Joseph i Clément.  
 
Lalanne, Gaston, Pierrefitte-Nestalas, HP, 1872 - Gelous, 1957.  metge, fill 
d'un alcalde de Pierrefitte, es va instal·lar a Hagetmau (Landes), on fou 
alcalde, i diputat a París, pel patit radical, 1911-1914 i 1919-1928. Al 
parlament es va dedicar més a qüestions d'agricultura.  
 
*** Larrey, Félix Hippolyte, 1808-1895; metge cap de  l'exèrcit d'Itàlia i del 
Rin. De 1877 a 1881 fou diputat, conservador, pel departament dels HP.  
Fill de Dominique.  Havia nascut a París i va desenvolupar l’activitat 
mèdica fora de la Bigorra. Però hi tingué lligams polítics, essent conseller 
general de Bagnères l’any 1860.  
  
*** Libreton, Camille, n. Doué-la-Fontaine, Maine et Loire, 1909 - Arrens, 
1983. Metge en cap del sanatori d'Arrens, als HP. Especialista en 
tuberculosi.   (47).  
 
*** Meighan, Christofer, autor el 1742 d'un text en anglès sobre les aigües 
de Barèges.(48).  
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*** Monin, Ernest, 1856-1928. Autor de “Cauterets; esquises d’hydrologie 
clinique”, Paris (Soc. Edit. Scientifiques), 1896, 36 pp. Era secretari general 
de la Société Française d’Hygiène. Va fer una obra extensa com a 
divulgador de coneixements en diversos camps de la higiene.  
 
Pailhasson, família de farmacèutics, originària de Lourdes, als HP  (49).  
 
Sénac-Lagrange, Cyprien. Metge, personatge important a Cauterets, va 
destacar en l'organització de les activitats termals  i arribà a president de la 
societat hidrològica mèdica de París, en la directiva de la qual l'any 1900 hi 
havia quatre metges de Cauterets. Autor d'una obra escrita extensa, en la 
que hem trobat com a mínim referència de setanta-cinc treballs. Molts d'ells 
tracten de les aigües sulfuroses de Cauterets i de les seves aplicacions en 
diversos tipus de malalties. També estudis sobre patologia respiratòria 
(bronquitis, tuberculosi), angines, malalties del fetge, ronyó, sistema 
nerviós, ginecològiques i altres. Igualment algun estudi genèric sobre 
Cauterets. Havia estat intern dels hospitals de París, i autor d'un estudi sobre 
la febre catarral durant el setge de 1870-71.  
 
9. Metges a la política 
 
Bordenave, Julien, metge, va ser alcalde de Cauterets de 1879 a 1886.  Va 
fer bastir un nou edifici per l’ajuntament i el cobriment del mercat.  
 
Cénac, Jean-Pierre. Ja esmentat en el grup de metges bigordans.  
 
Coiquil, Maurice, metge, alcalde d’Argelès-Gazost, 1971-1989 
 
Dasque, Léopold, n. Tuzaguet, HP,  25.01.1860, metge a Tarbes. També era 
advocat. Director del periódic "L'Avant-Garde", diputat radical-socialista 
pel departament dels HP de 1900 a 1906. Havia estat alcalde de Tarbes, 
1898-1900. 
 
Dasque, Émile, n. Vic-Fezensac, Gers, 14.08.1872 – m. Tarbes, 02.04.1946, 
metge, cosí de Léopold. Fou conseller municipal de Tarbes,  diputat radical-
socialista pel departament dels HP, 1932-1936. Després continua la seva 
activitat com a metge a Tarbes.  
 
Domer, metge, alcalde de Cauterets, 1905.  
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Flurin, Henri, metge, fou alcalde de Cauterets el 1919 i 1927. Ja esmentat a 
la llista de membres de l’Académie. 
 
Labbat, Clément,  metge inspector de les aigües de Cauterets;  alcalde de 
Cauterets, 1793.  
 
 Labbat, Joseph, metge, alcalde de Cauterets, 1791.  
 
Meillon, Alfred, (m. 1920), metge, alcalde de Cauterets.    Amb el mateix 
nom, també, Alfred Meillon, (1871-1949), metge, alcalde de Cauterets el 
1931 i també de 1946 a 1949.  Va fer una tasca important per desenvolupar 
els organismes de turisme a la regió (50).   
 
Pédébidou, Adolphe, (Tournay, HP, 16.12.1854 - Saint-Benoit, Vienne,  
25.03.925), metge, alcalde de Tournay, president del Consell General dels 
HP; diputat radical-socialista pels HP de 1893 a 1900,  i senador de 1900 
fins a la seva mort, en accident de tren, prop de Poitiers, tornant a la seva 
circumscripció. Quan la guerra de 1914-18, fou metge-cap de l’Hospital de 
Bordeaux. Va fundar el sindicat de estacions minerals i climàtiques (51).  
 
Pérus, Pierre, Argelès, HP, 1910 - 1988, metge a Argelès i metge termalista 
a Cauterets; membre de la resistència, empresonat a Espanya, alcalde 
d'Argelès de 1961 a 1971, diputat radical pels HP el 1962.  
 
Picque, Jean-Pierre, Lourdes, HP, 1746 -París, 1835. Metge de l'hospital de 
Barèges alcalde de Lourdes de 1772 a 1777; autor el 1789 d'un "Voyage aux 
Pyrénées françaises". Diputat a la Convenció i al Consell dels Cinc-cents. 
Exiliat a Bruxel·les, com a regicida, quan la restauració. Va tornar després 
de 1830 (s'esmenta més endavant).  
 
Pinac, Bertrand, Pouzac, HP, 11.12.1759 – Bagnères de Bigorre, 
09.09.1836. Metge a Bagnères, diputat pel departament dels HP de maig a 
juliol del 1815, a la “cambra dels Cent-dies”. Després tornà  a exercir com a 
metge. Autor de “Observations sur les eaux minérales de Pinac, 
anciennement d’Artiguelongue, en Bagnères, département des Hautes-
Pyrénées”, (Imp. J. Buron, 1797; 31 pp.).  
 
Recurt, Adrien, Lassalle, HP, 09.06.1798 – Levignac-sur-Save, Haute 
Garonne, 07.11.1872. Metge a París quan la restauració; politic actiu 
d'esquerra, carbonari. Actiu quan la revolució de 1848, és nomenat adjunt a 
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l'alcaldia de París. Diputat d'extrema esquerra pels HP, 1848, és ministre de 
l'Interior (maig, 1848) i Obres públiques (juny) en el govern Cavaignac. 
Oposat a Napoleó III, va retornar a la seva activitat com a metge (52).  
 
Sempé, Gabriel Tarbes, 1901 - 1988. Metge, polític local, adjunt de 
l'alcaldia de Tarbes. Va sobresortir en atletisme, en els 110 m. tanques, entre 
els anys 1920 i 1935, dotze vegades campió de França.  
 
Thiérry, Charles,  (1887-1973), metge, alcalde de Cauterets, 1956-1969, va 
donar prioritat a la creació d’estacions d’esport.  
 
10. Altres metges amb projecció nacional més enllà de la medicina 
 
Calot, Jean François, Arrens, HP, 17.05.1861 - Adats, HP, 01.03.1944.  Fa 
els estudis de medicina a París i es doctora el 1890 amb una tesi sobre “De 
la cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire)”,  tècnica iniciada feia 
pocs anys. Aleshores descriu un triangle anatòmic, format pel conducte 
hepàtic comú, el conducte cístic i l’artèria cística, que és un marcador 
anatòmic, per guiar el cirurgià. Va treballar als hospitals Saint-Louis i 
Bichat. Poc abans havia estat nomenat metge intern de l’Hospital marítim de 
Berek-sur-mer, a la costa del Canal de la Mànega. Dins del costum del 
centre opera molts malalts amb tuberculosi osteo-articular. Els resultats 
sovint negatius el porten a adoptar un punt de vista diferent, el del 
tractament conservador. El 1892 passa a dirigir, a la mateixa localitat, 
l’hospital Nathaniel de Rotschild, per a nens pobres. Allà inicia un 
tractament de les cifosis vertebrals, amb traccions i pressió sobre l’esquena, 
i després una llarga immobilització.  
 
Els resultats no sempre són bons i és molt criticat per alguns col·legues, i 
objecte de sàtires.  Introdueix també una tècnica per tractar els abscessos 
tuberculosos, amb buidament per punció i introducció d’oli iodat de 
creosota, o bé naftol camforat. El sanatori té bona premsa social, atén a 
persones riques, té donacions, pot iniciar cures de sol, és un els primers en 
tenir aparells de raigs X. L’autor es projecta socialment  i és d’una banda 
admirat i d’altra discutit pels col·legues.  Quan la guerra de 1914-18 fa 
cirurgia de guerra, amb criteris conservadors, per evitar amputacions, 
excepte en cas de gangrena. Té molts honors. Autor de "Traité pratique 
orthopédique", 1904 i d' "Orthopédie de guerre", 1916.  Té aportacions 
notables en el camp d'aquesta especialitat: introducció de noves formes de 
faixes ortopèdiques i d'aparells de suspensió.  (Monta altres centres a París i 
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a Argelès-Gazost, prop del seu lloc d’origen. Es retira el 1941, i mor el 1944 
(53). 
  
Picqué, Jean-Pierre, Lourdes, HP, 1746 - París, 1835. Metge de l'hospital 
de Barèges alcalde de Lourdes de 1772 a 1777; autor el 1789 d'un "Voyage 
aux Pyrénées". Diputat a la Convenció i al Consell dels Cinc-cents. Exiliat a 
Bruxel·les, com a regicida, quan la restauració. Va tornar després de 1830. 
La seva vida va ser  molt complexa. El seu pare, també Jean-Pierre, ja era 
metge, nascut a Guchen, Bigorra, el 1740 va a exercir a Lourdes, aleshores 
un poble molt petit, i pocs anys després, 1753 fou un dels quatre cònsols de 
la vila. El fill comença medicina a Toulouse, sense gaires ganes, per 
imposició paterna. Al final, després de la mort del pare, acaba els estudis a 
Montpeller, on troba un ambient molt més acollidor, i es doctora el 4 de 
juliol de 1767. Torna al seu poble per a exercir com a metge, i aviat té un 
cert prestigi. Des de jove viatja pel seu petit país i per gran part del Pirineu, 
recollint observacions i notes sobre mols aspectes, de la naturalesa a la vida 
dels seus habitants.   Ho farà tota la vida. De 1772 a 1777 és alcalde de 
Lourdes. Probablement per problemes amb la família deixa Lourdes i pren 
una plaça a l’Hospital Militar de Barèges, que deixa al cap de cinc mesos i 
viatja per Espanya, el Pirineu aragonès, fins a Osca i Saragossa.  
 
Després s’instal·la a París, on serà acompanyant de la duquessa de 
Valentinois. El gener de 1789 publica, a París, el llibre “Voyage aux 
Pyrénées Françaises”, de  339 pàgines, que  té un cert èxit i al cap dels anys 
arriba a quatre edicions. És la seva obra més coneguda. Deixa la medicina, i 
en la França d’ambient revolucionari torna a Lourdes, el 1790 publica 
“Veillées béarnaises”. El 1792 és elegit diputat, a l’Assemblea Nacional. 
Serà membre de la Convenció.  I més tard encara del Consell dels Cinc-
cents, 1795-1797. Va ser un dels diputats que van votar la mort de Lluís 
XVI.  Després de la restauració s’exilia a Bèlgica, el 1819 torna a Lourdes, 
però en marxa aviat. Morí el 1835 a París,  deixant, encara,  unes memòries. 
“L’Hermite des Pyrénées” (54).  
 
Voivenel, Paul, Séméac, HP, 24.09.1880 -  Pamiers, Ariège, 09.06.1975. 
Metge, neuropsiquiatre, amb aportacions importants en el camp de la 
medicina, i projecció àmplia en els de la literatura, l’esport (rugby), els 
medis de comunicació (radio). Estudis inicials a Tarbes i medicina a 
Toulouse. Orientat cap a la psiquiatria, amb el prof. Raymond, després 
passa a l’exercici liberal. Entre les seves aportacions destaca la descripció 
de la síndrome de la “por patològica adquirida”, que observa en el medi 
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militar de guerra. Participa com a expert en nombrosos consells de guerra, 
defensant sempre la posició del soldat. Per la guerra també es converteix en 
un expert en la patologia per gasos. Publica principalment sobre “Le 
Courage”, “Le Caffard”, “La psychologie du soldat”, “La guerre des gaz”. 
Acabada la guerra retorna a Toulouse, on es personalitat de la 
intel·lectualitat local, cap visible del “Group des Vingt”, i amb projecció a 
París, on escriu amb una certa regularitat a “Mercure de France i “Le 
Figaro”, i també a “La Depêche du Midi” de Toulouse.  L’any 1935 és 
alcalde de Capoulet-Junac, petit poble de l’Ariège, d’on era la seva primera 
esposa. Quan la guerra mundial és conegut com a petainista moderat, el que 
li costà moltes crítiques posteriors, però sembla que ajudà també els 
resistents. En el temps de la presidència de De Gaulle fou rehabilitat, 
nomenat gran oficial de la Legió d’Honor. Retirat a Capoulet, va morir 
passats els noranta anys (55).   
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Annex I.  Estacions hidrotermals d'Occitània segons el catàleg de 1900 
editat per la Societat d'Hidrologia de París (en descriu 87 per tot França, 
sobre les 1291 fonts registrades pel govern.  
Es recullen les relatives als departaments occitans, i es detaca en negreta les 
dels "Hautes-Pyrénées", que són cinc, amb nota de 37 metges.   
 
Alet, Aude, pp. 24-25, 3 metges 
Allevard, Isère, 26-30, 6 m 
Amélie-les-Bains, Pyr. Orient. 31-32, 4 m 
Aulus, Ariège, 33, 1 m.  
Ax, Ariège, 34-37, 6 m. 
 
Bagnères-de-Bigorre, Hautes Pyr. (HP), 38-42, 10 m.  
Bagnols, Lozère, 48, 2m 
Balaruc-les-Bains, Hérault, 50, 1 m 
Barbotan. Gers, 55-56,  2 m 
Barèges, HP, 57-59, 3 m 
 
Biarritz, (Basses Pyr (ara Pyr. Atl), 60-70, 19 m 
Bourbon-l'Archambault, Allier, 78-82, 5 m 
Capvern, HP, 93-94, 5 m 
Castéra-Verduzan, Gers 95-96,  1 m 
Cauterets, HP,  97-105,  16 m 
 
Châtel-Guyon, Puy de Dôme, 110-115, 8 m 
Chaudesaigues, Cantal, 116, 2 m 
Dax, Landes, 133-141, 8 m 
Eaux-Bonnes, Bas.Pyr, 142-149, 7 m 
Eaux-Chaudes, Bas. Pyr, 150-154, 3 m 
 
Encausse, Haute-Garonne, 155, 1 m 
Euzet, Gard, 161, 1 m 
Évaux, Creuse, 162, 2 m 
La Bourbole, Dordogne, 172-182, 18 m 
Lamalou, Hérault, 183-190, 7 m 
 
La Motte-les-Bains, Isère, 191-194, 3 m 
Le Boulou, Pyr Or.198-199, 3 m 
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Luchon, Hte-Gar, 200-209, 20 m 
Molitg, Pyr Or. 221, 1 m 
Mont-Doré, Puy de Dôme, 222-232, 17 m 
 
Montmirail, Vaucluse, 233, 2 m 
Néris, Allier, 234-240,5 m 
Préchacq-les-Bains, Landes, 260-264, 1 m 
La Preste, Pyr  Or.265, 1 m 
Royat, Puy de Dôme, 266-271, 12 m 
 
Saint-Christau, Bas. Pyr, 282-285, 2 m 
Saint-Nectaire, Puy de Dôme, 295-299, 3 m.  
Saint-Sauveur, HP, 300-304, 3 m 
Salies-de-Béarn, Bas. Pyr. 305-311, 8 m 
Uriage, Isère, 317-323, 5 m 
 
Ussat, Ariège, 324-325,1 m 
Vals, Ardèche, 326-328, 5 m 
Vernet-les-Bains, Pyr Or, 329-331,2 m 
Vichy, Allier,  332-356, 59 metges  (Mlle. Bonet)  (fins ara 44 estacions) 
 
De les 20 litorals. Atlàntiques (5/6); Manche,  (0/3);  Mediterrani, (11/11) 
 
Atlàntiques:  (no s'indiquen els metges) 
Arcachon, 379-386; Biarritz, 386-387; Pau, 387-390; Dax, 390-391; 
Cambo, Bas. Pyr,391-392 
 
Mediterrànies:  (pp. 425-450) 
 
Alpes-Maritimes:  Cannes (438);  Cap d'Antibes et Juan-les-Pins, 441; Nice, 
442; Grasse, 443; Thorenc, 445; Beaulieu, 445; Monaco, 446; Menton, 447- 
Var: Hyères, 449; Saint-Raphael, 450.  
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 Annex II. Membres de la Société d' Hydrologie Médicale de Paris, (per 
l'any 1900).  S'esmenten els dels HP: (pp. 452-456). (Són de 5 estacions 
termals) 
 
Membres titulars, limitats a 70: 
Caulet,  à Saint-Sauveur 
Delfau, Capvern,  
Depierris, Cauterets (tresore adjunt) 
Michel, Evariste, Cauterets 
Pedebidou, Caureters,  
Sénac-Lagrange, Cauterets, (président) 
 
Membres associés, limitats a 20: (només n'hi ha 11), cap 
 
Membres honoraires, limitats  a 35 (només n'hi ha 11) 
Grimaud, Barèges 
Miquel-Dalton, Cauterets,  
 
membres corresponents nacionals, limitats .a 100 (no n'hi ha tants):  
Bétous, Barèges 
Bouyer, Cauterets 
Dejeanne, Bagneres de Bigorre 
Duhourcau, Cauterets 
Gandy, Bagnères de Bigorre 
Larbès, Bagneres de Bigorre 
Sabah, Saint-Sauveur  
 
També hi ha corresponents estrangers, dels que no marca límit.  
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departaments de França es van crear l'any 1790. En  els nascuts en data anterior es 
posa el nom històric del territori de naixement, tal com consta en l'Index .  
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EI 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 
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a eina per facilitar la publicació de llibres i la difusió de l'activitat científica. 
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