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EDITORIAL

RETROBAMENT DE LES CARICATURES

Fa alguns anys s’havia publicat una secció iconogràfica, amb retrats, a vegades 
en fotografia i altres en dibuix o caricatura, de metges antics i d’acadèmics.  La 
possibilitat d’editar la sèrie “Gimbernat Gràfic”, en temps més fàcils,  va fer que 
aquesta secció, habitualment al final de la revista, quedés més espaiada. Ara 
intentem retrobar-la. 

Sense renunciar a la fotografia, que en tot cas és més abundant, recuperem 
també les imatges en dibuix, alguna vegada molt real, però la majoria en forma 
de caricatura, que ens permet recordar personatges, en aquest cas de la medicina 
o la sanitat, d’altres temps, o relativament moderns.  Els referents a professors de 
la facultat solen sortir en orles, algunes en forma de dibuixos. Avui es presenta 
la col·lecció que va fer Jaume Passarell i Ribó, amb els mestres de la facultat de 
medicina i Hospital Clínic l’any 1932.

També és força interessant, i a més amb una gran riquesa de color, el quadre que 
van regalar metges de la càtedra d’Anatomia al professor Antoni Tejedo i Mateu, 
i que, magníficament emmarcat, va llegar el propi doctor  Tejedo a la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya quan va ser-ne secretari. Serà presentat en 
una edició propera de la revista. 

Igualment l’orla, tota ella amb dibuixos, de professors i alumnes,  que ens va ser 
lliurada pel professor Manuel Gené i Badia, catedràtic de l’àrea de coneixement 
de Medicina Legal. 

Entre les que en podríem formar col·lecció hi ha encara tot el conjunt que es 
va publicar a la revista “Archivos Médicos Biográficos”, amb més de seixanta 
números, amb vàries il·lustracions a cadascun d’ells, que va fundar i dirigir el 
professor Manuel Carreras Roca, durant molts anys professor d’història de la 
medicina a la facultat, i membre també de la Reial Acadèmia de Medicina. Era 
intenció seva facilitar-ne un número monogràfic de la revista de l’Acadèmia, que 
per dificultats de l’època no es va poder fer.   A més d’això part de les caricatures, 
diversificades en el temps, que va fer un il·lustre periodista, Manuel del Arco, 
mestre de les entrevistes curtes, que publicava diàriament a La Vanguàrdia i 
abans al Diari de Barcelona. 

A més hi ha el projecte de recollida de les signatures dels membres de l’Acadèmia, 
moltes d’elles d’una etapa anterior a la fotografia, i per tant havent de substituir 
en més d’una ocasió la imatge de l’acadèmic. 
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Gimbernat, 2011 (**) 56, 11-18

NOVES APROXIMACIONS AL METGE SOLSONÍ JOAN  
DE MIQUEL:  ENTRE LA MILITÀNCIA AUSTRIACISTA  

I LA CONSPIRACIÓ BORBÒNICA (1708-1713)

CASES IBÀÑEZ, Adrià

RESUM:En el següent treball exposem com el metge militar “austriacista” Joan de 
Miquel, durant els difícils anys centrals de la guerra de Successió (1708-1712) va 
iniciar una conspiració amb elements borbònics de la Cerdanya per afavorir l’entrada de 
l’exèrcit francès per l’Alt Berguedà. Aquest nou episodi reorienta la figura del controvertit 
personatge, el qual havia estat considerat un dels principals actius austriacistes de la 
Catalunya central. 

Paraules clau: guerra de Successió, Catalunya central, conspiració, Joan de Miquel

RESUMEN: En el siguiente trabajo exponemos como el médico militar “austriacista”  
Joan de Miquel, durante los difíciles años centrales de la guerra de Sucesión (1708-
1712), inició una conspiración con segmentos borbónicos de la Cerdaña para favorecer 
la penetración del ejército francés por el Pirineo de Berga. Este nuevo episodio reorienta 
la figura del controvertido personaje, el cual se había considerado uno de los activos más 
importantes del austriacismo en la Cataluña central. 

Palabras clave:  guerra de Sucesión, Cataluña central, conspiración, Joan de Miquel.  

INTRODUCCIÓ

L’any 2007 en aquesta revista va sortir a la llum un interessant treball sobre el 
metge solsoní Joan de Miquel (1669-1713). El referit estudi explicava, amb un 
bon suport documental, com aquest metge havia estat un dels principals artífex 
de l’austriacisme  català a la zona central del Principat (1). Joan de  Miquel havia 
participat a les reunions de primera hora a l’àrea vigatana i havia mobilitzat homes 
per a lluitar contra els efectius del virrei borbònic Velasco. Eren els convulsos 
mesos de primavera i estiu de 1705, que van culminar amb el desembarcament 
de la flota aliada i el posterior setge sobre Barcelona. La maniobra austriacista. 
encapçalada per les potències marítimes (Holanda i Anglaterra) i pel propi 
Arxiduc Carles, va reeixir comportant que s’iniciés de manera oberta la guerra de 
Successió a Catalunya (1705-1714).   

En aquestes pàgines no resseguirem el seguit de fets cabdals que van sobrevenir 
en el darrer quadrimestre de 1705, amb convocatòria de Corts inclosa. Tot i així 
cal subratllar que el conjunt del Principat  va anar donant l’obediència al monarca 
nouvingut sense gaires contemplacions (2). Només en aquelles localitats on existia 
guarnició militar borbònica hi va haver resistència (Barcelona) i en alguns casos 
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irrisòria (Girona, Lleida, Tarragona).  Aquest capgirament dinàstic a nivell general 
va ser possible perquè partides armades de caràcter popular  --que oscil·larien 
entre el centenari algun miler d’homes-- transitaven per les localitats catalanes 
sota el lideratge d’un`prohom autòcton. Aquest cabdill havia rebut una patena 
del propi Arxiduc Carles (reconeixement oficial) que l’autoritzava en nom seu. 

A l’àrea de la Catalunya central ja hem referit que aquest personatge va ser el 
metge Joan de Miquel, ara ja militar i amb rang de tinent coronel. Les seves 
correries van iniciar al Solsonès, per posteriorment  traslladar-se  fins a Torà 
i Cardona. Seguidament va emprendre el camí cap a Berga, que tot i alguna 
reticència inicial també va donar obediència a l’Arxiduc. Seguidament va ser el 
torn del Berguedà, la Seu d’Urgell i les fortaleses del Baridà (Aristot i Bar) (3). 
Poques setmanes després Joan de Miquel va enviar algunes missives  al Consell 
de Puigcerdà per demanar el jurament de fidelitat pertinent (4). Novament l’èxit 
de l’operatiu es va repetir.  Amb tan sols poques setmanes bona part del nord 
de Catalunya havia abraçat la Casa d’Àustria gràcies a les diligències d’aquest 
personatge.  

Una prova més que demostra com Joan de Miquel era home fort de l’austriacisme 
d’aquests paratges es documenta l’any següent, en ple setge borbònic sobre 
Barcelona. Després de la reducció de tota Catalunya i de part d ela Corona 
d’Aragó en favor de Carles III, Felip V  va llençar un contraatac fugaç, l’abril de 
1706.  Per aquest motiu 28.000 homes de l’exèrcit francoespanyol van assetjar 
la capital del Principat durant quaranta dies, amb l’únic motiu de tallar de soca-
rel la revolta i expulsar l’exèrcit aliat de l’est peninsular. 

En operacions d’aquests tipus malgrat que Barcelona capitalitzava tots els 
combats, el conjunt del territori es posava en alerta. La Cort Habsburg contacta 
amb les principals poblacions del país per prevenir possibles   mobilitzar suports. 
En aquest context Joan de Miquel va ser qui va rebre l’encàrrec de prevenir la 
defensa de Solsona i Cardona (5). Posteriorment es va dirigir amb els sometents 
d’aquests indret a Collserola, amb l’objectiu de fustigar la rereguarda borbònica 
establerta al camp barceloní (6). 

El treball que anteriorment hem referit, i que va ser publicat l’any 2007, amb encert 
detecta “un llarg parèntesi documental” (7) entre 1706 i 1713 en relació a aquest 
protagonista. Una traça realment estranya tenint en compte la importància militar 
d’aquest personatge i el caràcter sever que va adquirir la disputa, absolutament 
enrocada al Principat des de la segona meitat de 1707. En les pàgines següents, 
gràcies a documentació inèdit que hem localitzat a l’Archivo Històrico Nacional 
de Madrid, (AHN), podem reconstruir part d’aquest “parèntesi”, referit, tal com 
veurem, que els resultats obtinguts són força sorprenents. 

EL CAPGIRAMENT

Començava el 1709 amb un dels hiverns més durs que es recordaven a Catalunya. 
Els rius Ebre, Segre, Llobregat i Ter es van congelar. A l’interior del territori les 
oliveres morien i era necessari protegir-les del fred per evitar major pèrdua. Aus 

Adrià Cases Ibàñez
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Noves aproximacions al metge solsoní Joan de Miquel

del nord s’acostaven ales costes catalanes en un nombre mai vist (8). Al Principat 
ja feia quatre anys que la guerra durava i semblava que amb la nova anualitat 
la situació continuaria persistint en els mateixos termes. La pau no arribava i els 
fronts de guerra semblaven estabilitzar-se als límits d la geografia catalana, com 
si els exèrcits es limitessin a mantenir la seva posició i a sobreviure pel terreny 
per on transitaven. 

En aquest context va ser quan el tinent coronel austriacista Joan de Miquel es 
va acostar en secret a la Cerdanya per tractar un assumpte important: organitzar 
una conspiració que promogués la incursió de l’exèrcit francès per l’Alt Berguedà 
i de  l’exèrcit espanyol d’Aragó cap a Cervera i Cardona (9). D’aquesta manera 
advertia que es podia avançar d manera conjunta cap a a la capital catalana. 
Aparentment el propi Joan de Miquel donaria suporta a aquesta penetració perquè 
estava pendent de ser governador el castell de Berga o de la pròpia fortalesa de 
Cardona.  

Els primers contactes entre els conspiradors van produir-se el 8 de desembre de 
1708, quan des de Bagà es va enviar una nota a Anton de Manegat per poder 
concertar una trobada (10). Es tractava que Joan de Miquel i el seu germà 
Pere passessin aquella frontera per interactuar directament amb les autoritats 
borbòniques locals: “lo que yo intentaré que es cosa de mucho peso y muy alta, 
y para esto les digo que antes que se pongan en, por no errarlo, es necesario que 
nos veamos y hablemos, porque es imposible con papeles poderlo todo prevenir 
con cumplimiento” (11). Des de Puigcerdà Manegat es va mostrar interessat 
però va advertir  de la gran dificultat de poder-se trobar en persona. La severitat 
de la climatologia provocava que restessin oberts pocs passos muntanyencs per 
traslladar-se des de Bagà cap a la Cerdanya. D’altra banda una nevada forta 
podia tancar els colls d’una jornada a una altra. Malgrat això els germans Miquel 
van insistir en la importància de la reunió i van citar a Anton Manegat --i el 
seguici que ell cregués oportú-- per al proper 10 de gener. El lloc seria l’àrea de 
les Molines, per tal com tenien previst passar pel coll de Toses o pel de Maians.  

La trobada es va materialitzar el dia acordat. Pel cantó borbònic van acudir el 
governador de Puigcerdà (brigadier Curtan) i Anton de Manegat. Des de Perpinyà 
s’hi van desplaçar, expressament, Josep de Viladomat i Joan de Josa (eren 
prohoms borbònics catalans que s’havien exiliat al Rosselló des de 1706-1707). 
Pel cantó austriacista els interlocutors van ser els germans de Miquel i un criat 
de plena confiança.  Per Josa, qui va relatar tot el procés que reconstruïm en 
aquestes pàgines, la intenció del metge militar solsoní era clara:

“Dice que los ministros del señor Archiduque le hacen de algún tiempo a esta 
parte grandes instancias para que mude su corte a Italia, con el motivo de no 
experimentarse en los catalanes aquel fervor que antes, y con el que hallándose 
presente en aquellos reinos podría  sacar más crecidos subsidios para  proseguir 
la guerra de España; y no dude que a la menor novedad que se experimentase 
en el país  les esforzarían y obligarian a ejecutarlo (...)   A  la vista de lo referido 
propone que para conseguir una conmoción en los parajes de la montaña y sus 
(?), mantienen doscientos hombres ,que estos son de diferentes  parajes que 
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aquella, cada una de las cuales si se abrazase este medio, unos de ellos tienen 
parciales en Solsona, otros en Cardona, otros en Berga, otros en Manresa y otros 
en el Llusanés.  Y que al mismo tiempo trabajan todos en ver las inteligencias 
que pueden introducir en las plazas de Cardona, Berga y Castillo Ciudad, y que 
habiendo sido él gobernador de las dos primeras después de la revuelta, hace 
grandes instancias para que se les vuelvan a dar, y que debe persuadirse de 
que al menos uno de ellos no se lo negarán, con lo que podría mejor asegurar 
cualquier empresa.  Dice que cualquier tiempo es a propósito para poner en 
ejecución esta idea, pero más seguro cuanto menos se dilate, por el peligro que 
se descubra (...) que el dia que se señalare se haga entrada por la parte del llano 
de Urgel hasta Cervera, por si conviniere acudir a la de Cardona, y por la parte 
de la Cerdaña a Bagá, por si fuere menester acudir a Berga”. 

Joan de Josa va escriure a la Cort de Madrid per informar d’aquesta novetat. Això 
mateix Anton de manegat, tal com Joan de Miquel li havia demanat, va entregar-
li quatre-cents doblons, per mantenir els homes que tenia armats. Els informes 
van arribar a mans del propi Felip V, que segons es després de la documentació es 
mostrar molt interessat en l’operació. El monarca espanyol va acceptar mantenir 
el contacte amb dit personatge, va oferir un perdó a tots aquells que contribuïssin 
en l’empresa, va aprovar l’entrega de diners i va ordenar que facilitessin tot allò 
que fos convenient perquè Joan de Miquel dugués a terme el pla (13).

Tot amb tot el propòsit del metge militar no es va materialitzar al llarg del conflicte 
i les forces de Noailles 814) mai ban introduir-se per l’àrea del l’Alt Berguedà. La 
dificultat del terreny segurament devia ser una trava important a l’hora de dur a 
terme una operació d’aquesta envergadura. 

Joan de Miquel --no coneixem de quina manera-- va ser empresonat per les 
autoritats austriacistes. Hem de suposar que la seva idea deuria ser descoberta.  
Gràcies a la correspondència posterior de Joan de Josa , constatem que va 
escapolir-se del seu captiveri passant a les rodalies de Solsona i posteriorment 
dirigint-se al Rosselló (sembla que acompanyat del seu germà) (15). Als Comtats 
va actuar al servei del duc de Noailles,  “donde le ha tenido consigo, estimándole 
mucho y valiéndose de él para cosas del real servicio (16). El secretari de Felip 
V, José Grimaldo, fent un breu informe del personatge advertia que “era un 
médico catalán que en ocasión del sitio primero de Barcelona, levantó toda la 
montaña contra su Majestad, y que de allí a algún tiempo, o quizá no hallándose 
recompensado de los enemigos, o lo más cierto cayendo en su error, mudó de 
conducta y en prueba de ello, teniendole ya ellos por disidente, le pusieron preso 
(17). 

Des del Rosselló el metge solsoní va marxar a Baiona i, un cop al sud-oest de 
França, va intentar establir relació amb la Cort de Madrid. Ell mateix va enviar 
algunes cartes al rei Felip V i al comte d’Aguilar. En la correspondència Joan de 
Miquel semblava mostrar-se penedit i demanava ajuda econòmica atensa la seva 
delicada situació: “todos mis trabajos y pérdidas los tengo señor, por muchos 
respetos, por bien empleados, contentísimo sólo de verme restituido vasallo de 
mi legítimo rey” (18). 

Adrià Cases Ibàñez
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De la documentació treballada, sembla advertir-se que la Cort borbònica nio va fer 
cas a les seves demandes i més encara si tenim en compte que a les acaballes de 
la guerra tornem a trobar el tinent coronel a l’òrbita de la Solsona austriacista. En 
l’estudi que hem referit anteriorment s’assenyala que el controvertit personatge 
va morir el 4 d’agost de 1713 quan tropes francoespanyoles  van entrar a 
Solsona i els vilatans van oferir resistència (19).  Pel que sembla el metge va 
morir durant l’intercanvi de foc que van protagonitzar ambdues faccions, essent 
l’explicació generalitzada de la seva mort fins a l’actualitat. Tot i així, analitzant 
més correspondència  del mateix fons d’Estat del AHN, hem localitzat una missiva 
d’un informador borbònic català establert a Lleida, de nom Ignasi de Gomar, que 
apuntà una altra possibilitat. Tot i que aquest personatge no va facilitar gaires 
detalls dels fets ocorreguts  --podria ser que les informacions no fossin veritables 
atès que en ambdós bàndols corrien notícies incertes-- Gomar escrivia que Joan 
de Miquel va ser mort pel propi batlle de Solsona “que esto sepan ayudará mucho 
a la quietud de aquel país, la falta de esa mala cabeza” (20). 

La nota que acompanya la seva defunció en el registre parroquial, sens dubte, obre 
molts interrogants al voltant dels esdeveniments finals, i segurament dels seus 
darrers anys de vida. Tot i així, en els fets que acabem de reconstruir en aquestes 
línies, creiem que l’epitafi adquireix una nova dimensió: “morí repentinament 
de escopetadas lo mateix dia en lo carrer de sant Pau, no pogué rebrer ningun 
sacrament, té testament de Pietat. Fonch enterrat lo mateix dia a la nit sens 
solemnitat funeral, perquè així convenia” (21).

LA INTERPRETACIÓ

Analitzant la documentació arxivística que hem citat anteriorment, així com el 
context històric de la guerra a Catalunya, advertim dues grans explicacions perquè 
el metge militar acabés prenent una iniciativa d’aquests tipus l’any 1708-1709. 
És innegable que darrera d’aquesta trobada amb les autoritats borbòniques de 
la Cerdanya  hi detectem indicis d’afany personal: una fugida cap endavant per 
intentar augmentar uns rèdits social que, segurament, Joan de Miquel, no creia 
correspostos per part d ela cúpula austriacista. No podem oblidar que aquest 
personatge va rebre la comissió del propi arxiduc --setembre de 1705-- per 
aixecar la meitat nord del país en favor seu, tal com havia succeït amb altres 
prohoms catalans, com Miquel Desvalls, Miquel Subies o els germans Nebot. 
Hem de tenir present que aquest personatges en el moment en que el metge 
militar planificà la conspiració ja disposaven del grau d coronel, mentres que ell 
continuava mantenint una graduació inferior tot i els mèrits aconseguits des de 
1705. 

En aquest mateix treball hem pogut observar cm Joan de Miquel va reduir 
Solsona, va passar a recollir les obediències de Cardona i el seu castell, també 
va aconseguir el Berguedà, la Cerdanya i una part de l’Alt Urgell.  Només un 
mes després de l’arribada  de l’Arxiduc gairebé tota la Catalunya interior era 
austriacista, i ell havia estat un dels principals artífex, sinó el més destacat. De 
fet el metge-militar era un dels revoltats de primera hora, quan el juliol de 1705 
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un grup de solsonins van dirigir-se a l’alçament de la plana de Vic (22). Durant 
el setge borbònic de l’any 1706 va ser Joan de Miquel qui va rebre l’encàrrec de 
passar a Solsona amb l’objectiu d’organitzar la defensa de la ciutat i auxiliar la 
vila i el castell de Cardona (23). Posteriorment es va dirigir amb els sometents a 
Collserola per intentar fustigar la rereguarda francoespanyola establerta al camp 
barceloní (24). 

La consideració cap aquest personatge era tan notoria que la Cort Habsburg 
es posava en contacte amb ell a l’hora de prevenir algun tipus de perill. En 
certa manera era l’home fort de l’austriacisme en aquests indrets de la Catalunya 
central.   La seva influència era tal que, segons diverses fonts,  va arribar a tenir 
el control de les salines de Cardona per a tenir els seus homes mobilitzats (25). 
Lògicament el govern austriacista va apartar-lo, atesa la importància econòmic 
d’aquest recurs; i també va executar-ho amb el nomenament de governador de 
les places de Berga i de Cardona, que van ser assignades a altres dirigents.  Amb 
bon judici Joan de Josa advertia que “aunque siempre le han esperanzado con 
otros empleos, jamás ninguno ha tenido efecto, lo que según se ve y él mismo 
confiesa, ocasiona en su genio el maquinar en otra novedad, viéndose como él 
dice reducido a la estrechez de antes de la rebelión (26). 

La segona lectura que es pot extreure de la iniciativa conspiradora de Joan de 
Miquel era la situació d’atzucac a la que havia arribat Catalunya cap els anys 
1708-1709, al nostre entendre possiblement agreujada pel dur hivern que s’estava 
vivint. El borbònic  Joan de osa sembla confirmar aquesta variable quan, de la 
trobada que van mantenir, comentava que “a más de que el malcontentamiento 
que supone (Joan de Miquel), de toda la provincia, no debe echarse solamente 
lo que él dice sinó también por conformar en lo mismo todas cuantas notícias 
se tienen de todas partes, hallandse tan cansados (los catalanes), de los 
extraordinarios gastos que les ocasiona esta guerra, que solo desean encontrar 
el modo más seguro de acabarla (27). En aquests mateixos termes semblava 
expressar-se el propi tinent coronel Joan de Miquel: “supone primeramente que 
todo el país de Cataluña hasta el dia de hoy, tan bien dispuesto ha a abrazar 
cualquier novedad, por lo cansado y disgustado se halla del maltratamiento de 
los enemigos como pudieses estarlo al tiempo que se conmovió a favor del señor 
Archiduque”. (28). 

A Barcelona precisament durant aquests mesos existia un cert malestar per 
‘increment del preu dels aliments, en part afavorit, per la quantitat de refugiats 
que arribaven a la capital catalana fruit dels esdeveniments bèl·lics ocorreguts a 
la Corona d’Aragó (batalla d’Almansa, ocupacions borbòniques d’Aragó i València, 
i9 setges de Lleida i Tortosa) (29).  Nogensmenys investigacions sobre l cost 
de vida barceloní han demostrat ala tendència a l’alça en aquestes anualitats 
(30). Malgrat les precaucions que ens recomana tenir el propi autor de  l’estudi   
--fruit de l’extrapolació realitzada amb algunes dades--  és en aquests anys, a 
les acaballes del segle XVIII quan es superen els nivells del mig segle anterior 
(des del Tractat dels Pirineus, 1659); l’any 1708 és el primer moment en que se 
superen tots els registres ; un índex que per altra banda encara va ser inferior al 
màxim de 1713. 

Adrià Cases Ibàñez
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Aquesta percepció també ha estat identificada per J.M. Torras, on la desfeta 
d’Almansa va provocar a a Catalunya que la guerra s’albirés amb un final molt 
incert, aguditzat per la pressió militar a les fronteres del Principat que provocava 
l’abandonament de moltes zones i al presència de refugiats. La Generalitat era 
perfectament conscient de la situació d’atzucac a la que havia arribat el país 
(31).  Seria assumible per tant que a finals d’aquest any el metge militar Joan 
de Miquel intentés l’acció que hem referit per acabar d’una vegada pe totes 
amb la contesa bèl·lica que ensorrava el territori. A inicis del 1709 era evident 
que l’exèrcit més capaç al front peninsular era el borbònic.  El conglomerat 
austriacista encara no s’havia pogut restablir amb garanties  des de la desfeta 
d’Almansa i es feia palesa la pèrdua de l’hegemonia que havia adquirir durant 
el període 1705-1706.  La guerra, fins aquest moment, ja portava quatre anys 
afectant ininterrompudament la geografia catalana. A banda les demandes de 
soldats i de sometents per part del rei Carles III al conjunt de Catalunya, a més 
de la manutenció que sovint implicava el fet d’allotjar les tropes, evidencia un 
desgast clar i un canvi d’actitud e la població vers el conflicte que estava vivint. 
No descartem que futures investigacions sobre els anys centrals de la guerra al 
Principat (1708-1712) treguin a la llum iniciatives similars a les que promogué 
el metge Joan de Miquel.  
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SEGUNDO CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE PEDRO MATA Y FONTANET  
(REUS, 1811 - MADRID, 1877).  (**)

LA OBRA MÉDICA DE PEDRO MATA

CORBELLA i CORBELLA, Jacint 
Acadèmic numerari RAMC

Resum: Visió global resumida de l’obra de Pere Mata, com a presentació en els actes 
del segon centenari del seu naixement. Es valoren principalment l’activitat mèdica, 
com a catedràtic de Medicina Legal i impulsor del Cos nacional de Metges Forenses. La 
seva extensa obra escrita com a professor de Medicina Legal i Toxicologia. La ideología 
mèdica progresista. La seva àmplia obra literaria, com a novel·lista i poeta. També 
l’activitat política en sentit progressista.

Paraules clau: Pere Mata. Medicina Legal. Toxicologia.   Psiquiatria Forense. Poesia 
catalana segle XIX. 

Resumen: Visión global resumida de la obra de Pedro Mata, como presentación  de los  
actos del segundo  centenario de su nacimiento. Se valoran principalmente la  actividad  
médica, como   catedrático de Medicina Legal e impulsor del Cuerpo Nacional de Médicos 
Forenses. Su extensa obra escrita como  profesor de Medicina Legal y Toxicologia. La 
ideología médica progresista. Su amplia obra literaria, como  novelista y poeta. También 
la actividad política en sentido progresista.

Palabras clave: Pedro Mata. Medicina Legal. Toxicologia.   Psiquiatria Forense. Poesia 
catalana siglo XIX. 

*

Pedro Mata ha sido una de las personalidades más importantes de la medicina 
española del siglo XIX.  Probablemente el más destacado en el campo de la 
vertiente social de la medicina.  De las cuatro secciones en que hoy configuramos 
la Academia de Medicina de Catalunya: Ciencias básicas, Medicina, Cirugía, 
ambas con sus especialidades y Medicina Social, Mata es sin duda el más 
destacado en este último aspecto. 

LA bASE DE SUS IDEAS y ORIENTACIÓN

Mata, hijo de un médico liberal, vivió la medicina en su casa desde el principio.  
Fue médico. Pero ya en su tiempo de estudiante tuvo inquietudes sociales, actuó 
en política, con un enfoque revolucionario, por lo que sufrió cárcel y exilio.  Su 
personalidad se fragua desde joven, también su ideología, que no modifica su 
orientación con los años y las comodidades.  Nació en los años de la guerras 



20

napoleónicas,  con el frente de batalla, el sitio de Tarragona, a pocos kilómetros 
de su casa; y vivió la represión fernandina y las guerras carlistas de modo muy 
activo. Este preámbulo nos permite comprender el origen de las ideas de Mata y 
la fuerza con que impregnaron su actividad, también su orientación médica, que 
siempre tuvo en cuenta la relación con la sociedad. Además su segundo exilio en 
Francia, el primero en Montpellier, el segundo en París, le puso en contacto con 
Orfila y de ahí en parte su vocación médico legal. 

Señalemos unos pocos datos más en su biografía, para precisar esta orientación.   
Nace en Reus en julio de 1811; la figura de su padre, médico de prestigio, 
es importante, por su influencia y la ayuda decisiva en algún hecho concreto. 
Estudia en Barcelona, en el Real Colegio de Cirugía y allí empieza su actividad 
política,  con un enfoque de extrema izquierda que le obliga a exiliarse.  A su 
regreso, en 1838, va otra vez a Reus y repite en su actividad con la consecuencia 
de la cárcel y segundo exilio. La cárcel fue dura, un compañero farmacéutico, 
Soriguera, murió en ella. Mata, el padre, logra que su hijo pueda marchar a 
Francia. Esa estancia es decisiva. 

* Cambia la orientación política, acabada la guerra  civil  y regresa nuevamente  
a Reus. Muy activo, en 1841 es alcalde. Está poco tiempo; pasa a Barcelona 
donde es miembro del consistorio municipal.  En este tiempo ya escribe algún 
trabajo. En diciembre de 1841 es elegido diputado por Barcelona. Será reelegido 
en los comicios de 27 de febrero de 1843.  Este año 1843 pasa definitivamente 
a Madrid.   

Allí es nombrado oficial primero del ministerio de Gobernación, encargado de la 
instrucción pública. Desde este lugar realiza su primer gran trabajo médico: la 
reforma del plan de estudios. Se redacta de acuerdo con su visión de cambio: 
borrón y cuenta nueva.  Fue un giro definitivo en la enseñanza de la medicina. 
Es el motor del nuevo plan de estudios que empieza con la supresión de la 
enseñanza de la medicina en las universidades y de la cirugía en los Reales 
Colegios. A continuación unifica ambas instituciones en las que denomina 
facultades de Ciencias Médicas, con una titulación única para médicos y 
cirujanos. Esta unificación acaba con medio siglo de luchas gremiales entre las 
que hasta entonces habían sido profesiones distintas.  Hay un nuevo plan de 
estudios, bastante modernizado: entre otros puntos se crean las cátedras de 
Medicina Legal (plan de 10 de octubre de 1843) y él es nombrado catedrático 
de la materia en la facultad de Madrid. Desde aquí desarrollará los principales 
aspectos de su actividad médica, pero el inicio fue político. 

En su obra médica deben diferenciarse diversos capítulos: 

- 1. Primero: su visión como innovador en las estructuración del  campo de 
estudio. Hay dos puntos importantes, esenciales: la creación de las cátedras de 
Medicina Legal y su trabajo como impulsor en la creación del Cuerpo Nacional 
de Médicos Forenses. 

Jacint Corbella i Corbella
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- 2.  Su labor directa en la cátedra, como docente, y como autor de libros de texto. 
Su “Tratado de Medicina y Cirugía Legal”, con muchas ediciones, se mantiene 
todavía en muchas bibliotecas. 

- Dentro de la Medicina Legal se estudiaban también la Psiquiatría y la Toxicología, 
hoy independientes. Su obra psiquiátrica, mucho más escrita que asistencial, es 
extensísima.  El “Tratado de la razón humana” en tres gruesos volúmenes, tiene 
una alta calidad en su tiempo.  Estos aspectos se analizan en otra ponencia en 
esta conmemoración.  Junto a ello, en un aspecto más teórico y médico legal su 
libro “De la libertad moral o libre albedrío” con el subtítulo: “cuestiones fisio-
psicológicas sobre este tema”.  Por este y oros escritos Mata es un precursor 
importante en los estudios de psicología y psicopatología en España. 

-3. Su ideología médica positivista le lleva a tomar partido en las grandes 
cuestiones ideológicas de la medicina de su tiempo. Aquí se le nota desplazado, 
el ambiente, la ideología médica, que predomina en la facultad de Madrid no es 
el suyo.  Madrid era el gran polo de la medicina neohipocrática y vitalista.  En 
cambio la orientación experimental y positivista tiene un eco menor. Mata es 
considerado la cabeza más brillante del positivismo médico español. Incluso sus 
adversarios le reconocen su valor y la honradez con que defiende sus ideas.  La 
visión experimental, la de Magendie, Claude Bernard y Orfila, es acusada a veces 
de materialismo, y aquí el “stop” es claro. Las polémicas serán brillantes, pero 
Mata está en minoría.  

Junta a ello, y quizá en un segundo plano en profundidad  ideológica, está la 
polémica sobre la homeopatía. También aquí es atacado duramente. Decimos 
en otro lugar, hace bastantes años, en un trabajo con Gabriel Martí: “Algunos 
años más tarde la polémica se hizo mucho más virulenta, cuando pronuncia su 
discurso en la Academia de Medicina y Cirugía de Madrid, sobre “Hipócrates y 
las escuelas hipocráticas”, publicado en 1859.  Señala claramente la posición 
del hipocratismo en la ideología médica y general, política incluso de su tiempo: 
“Hoy torna el hipocratismo en alas de una reacción política empeñada en desterrar 
todos los fósiles...”  “Médicos españoles que aspiráis a ser algo en el vasto y 
escabroso campo de la medicina práctica,  no os dejéis arrastrar por el torrente 
reaccionario que baja de la política a la filosofía y de la filosofía a la medicina.  
!No caigáis en el pérfido lazo que se os tiende con el disfraz hipocrático¡  Ved que 
el hipocratismo de que se os habla no tiene ya... nada de las doctrinas del gran 
médico de Cos...” 

-4. Queda además su obra literaria, en verso y en prosa. 

LA ObRA MÉDICO LEGAL

* Ya se ha apuntado la obra organizativa, de innovador y creador, cambio de 
planes de estudio, decisivo para toda la medicina española, que dejó una huella 
muy profunda.  Dentro de él, como una reforma más, la creación de las cátedras 
de Medicina Legal.  También su impulso en la creación del Cuerpo Nacional de 
Médicos Forenses. 
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* La obra docente escrita. Sus textos: 

El más importante es el libro de texto ya mencionado, que en edición definitiva, 
la cuarta de 1874, lleva el título  “Tratado de Medicina y Cirugía  Legal” con el 
subtítulo “teórica y práctica seguida de un compendio de toxicología”. Son cuatro 
gruesos volúmenes, con un total de unas cuatro mil páginas.  

Menciono las diversas ediciones en orden cronológico, dado que por el título 
suelen tener modificaciones: 

- “ Vademecum de Medicina y Cirugía Legal”.  1844 (2 volúmenes)
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal”, 1846, (3 vols). Con el subtítulo “Se-
gunda edición corregida, refundida y aumentada con un compendio de toxi-
cología  general y especial” .
- “Aforismos Toxicología”, 1846.  (muy breve, 39 páginas). Hay una 2ª edición 
en 1849. 
- “Compendio de Toxicología General y Especial”, 1846 (499 pp.). 
- “Compendio de Toxicología General y particular”, 1857, 3ª edición, 624 pp. 
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica”´, 1857, 3ª ed. 3 
vols. 
- “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica, seguido de un Com-
pendio de Toxicología”, 1866-1867, 4ª edición, 3 vols. 
- - “Tratado de Medicina y Cirugía Legal teórica y practica, seguido de un 
Compendio de Toxicología”, 1874-1875, 5ª ed. 4 vols. 
--- además se volvió a editar en 1903 y en 1912, muchos años después de la 
muerte del autor. 

COMENTARIO:

Esta es la gran aportación escrita de Pedro Mata y es un texto de primer nivel. 
Mata tenía facilidad para escribir. El conjunto de sus obras (contando una sola 
edición) supera las diez mil páginas. Su libro de texto tiene cinco ediciones. La 
más clásica es la de 1874, en la que la que el volumen de Toxicología supera por 
sí el millar de páginas. 

Su estilo es florido, más amplio que conciso, pero casi siempre muy claro. Quedó 
casi como el único texto en España. El anterior, de Peiró y Rodrigo, que había 
tenido cuatro ediciones, quedó anticuado. Mata en cada edición, a un promedio 
de diez años, excepto la segunda (1844,1846, 1857,  1866, 1874) amplia el 
contenido.  El Vademecum de 1844, en dos volúmenes estaba en la medida de 
los estudiantes. Más adelante pasó a ser más un libro para médicos forenses, 
para especialistas.  Y en este aspecto ha quedado como un clásico de nuestra 
medicina, uno de los pocos clásicos del siglo XIX, que se ha reeditado dos veces 
en el siglo siguiente, la última en 1912, treinta y cinco años después de su 
muerte.  

Jacint Corbella i Corbella
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Además deben mencionarse en esta línea médico legal: 

-- “Importancia de la Medicina Legal y necesidad de su estudio”, 1844 (38 
págs.)

-- “Del secreto en medicina”. Oración inaugural  pronunciada en la apertura del 
curso 1848 a 1849 de la Universidad Literaria de Madrid. 1848, (31 pp.)

-- De la experimentación fisiológica  como prueba pericial en los casos de 
envenenamiento”, 1868, (337 pp.)

COMENTARIO: 

Los dos primeros escritos son breves. El primero explica la necesidad de una 
asignatura que era de implantación reciente, y de hecho es una justificación 
de su cátedra. Es un estilo que ha sido tradicional, a veces casi obligado, en 
las memorias de oposición y acceso a las cátedras universitarias. El segundo 
es un texto a la medida de la circunstancia, una sesión solemne, con un tema 
de suficiente amplitud para no ser ajeno a la diversidad de oyentes. El tercero 
tiene mayor enjundia, no solo por la referencia a los casos de intoxicación, y la 
necesidad de poder demostrarla y detectar el agente causal, sino por  la defensa 
del método experimental, es decir de la orientación positivista de la medicina. 

LA ObRA PSIQUIáTRICA

Aquí solo enunciamos sus textos, ya que su análisis es objeto de otra de las 
ponencias. 

- La obra más importante es el muy amplio “Tratado de la razón humana”, que 
divide en tres tomos: 

- “Tratado de la razón humana con aplicación a la práctica del foro” (lecciones 
dadas en el Ateneo Científico y Literario de Madrid”,  1858, 756 pp.  Hay una 
segunda edición con corta, pero importante,  modificación del título:  “Tratado de 
la razón humana en estado de salud, con aplicación a la práctica del foro”, 1864. 

-  “Tratado de la razón humana en sus estados intermedios (Sueño, ensueños, 
pesadillas, sonambulismo natural, sonambulismo artificial o magnético; 
ilusiones y alucinaciones compatibles con la integridad de la razón; pasiones), 
1864 pp. - “Tratado de la razón humana en estado de enfermedad, o sea 
locura...”.  

También existe una edición posterior a la muerte del autor, en 1878, que recoge 
los tres tomos. 

En este mismo campo psicológico y psiquiátrico deben recordarse: 

- “Manual de mnemotecnia o arte de ayudar la memoria”, 1845

Segundo centenario del nacimiento de Pedro Mata y Fontanet Reus, 1811 - Madrid, 1877)
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- “Criterio médico psicológico para el diagnóstico diferencial de la pasión y la 
locura...”, 1868, en dos tomos. 

Asimismo, en un campo hasta cierto punto paralelo: “Curso de lengua universal”. 
Madrid,  1862, en que explica la lengua ideada por Bonifacio Sotos Ochando, 
uno de los pioneros de la creación de una lengua universal. 

IDEOLOGIA MÉDICA

-- “Examen crítico de la homeopatía. Lecciones dadas en el Ateneo Científico y 
Literario de Madrid”. 1851-1852 (2 vols).  También hay noticia de la impresión 
el mismo año en París. 

-- “Hipócrates y las escuelas hipocráticas”. Discurso pronunciado en la Real 
Academia de Medicina de Madrid.  1859 (26 pp.)

-- Doctrina médico filosófica española, sostenida durante la gran discusión 
sobre Hipócrates y las escuelas hipocráticas en la Academia de Medicina y 
Cirugía de Madrid y en la prensa médica” 1860 (966 pp.)

COMENTARIO: 

Aquí se encuentra, en estos escritos, la esencia más pura del pensamiento de 
Pedro Mata.  Los adeptos de la escuela vitalista, que si tuvo su momento de 
esplendor y utilidad, en el contexto de hacía muchos años, pero luego quedó 
anquilosada y como un freno,  solían tener puntos de vista en contradicción 
con la línea de progreso que se estaba imponiendo. Esto tenía un considerable 
paralelismo con los puntos de vista en el marco social y político. Y podía conllevar 
una agresividad importante.  Mata defiende aquí la visión que se impone en 
Europa. Las principales instituciones médicas de Madrid, la facultad de medicina 
y la Academia, en parte compuestas por las mismas personas, adoptaron 
actitudes muy conservadoras, a veces reaccionarias y de claro freno al progreso. 
Mata defendió honradamente sus puntos de vista. 

REAPARICIÓN POLíTICA FINAL

Hombre brillante, político en alza en 1843, hubo de pasar el cuarto de siglo de 
reinado de Isabel II prácticamente en el ostracismo político, con algún pequeño 
período de respiro. Solo en 1868, con la revolución de septiembre y el inicio del 
sexenio interborbónico (1868-1874), Mata reaparece en política. Está totalmente 
afincado en Madrid. Pero en las elecciones a Cortes de 15 de enero de 1869, 
Mata es elegido diputado por Tarragona, su provincia natal. Tendrá una actividad 
política clara en Madrid, donde será rector de la Universidad y gobernador civil 
un período muy breve de 1871.  Ahora el intríngulis de la política le complica 
administrativamente la vida. 

Jacint Corbella i Corbella
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No es compatible el cargo de gobernador con el de parlamentario. Así es senador 
por la provincia de Puerto Rico, en las legislaturas de 1871-72 y 1872-73. 
En este tiempo es gobernador de Madrid, pero dimite permaneciendo como 
senador. Y en las elecciones de 24 de agosto de 1872, es elegido diputado por 
el distrito de Villajoyosa en la provincia de Alicante. Villajoyosa era el pueblo 
natal de José M. Esquerdo, su principal discípulo. Entonces cesa como senador.   
Otro discípulo importante fue Jaime Vera, figura notable en el origen del partido 
socialista obrero español.

En 1873, durante la primera república,  en plena actividad sufrió un ictus,  
quedando hemipléjico y muy decaído en sus posibilidades. Murió en mayo de 
1877. 

LA ObRA LITERARIA DE PEDRO MATA

Este es un punto que debe ser como mínimo apuntado, para que permanezca 
en el recuerdo.  Mata fue autor de una obra literaria interesante, como poeta 
en catalán y castellano y como novelista.  Hemos de considerar además que 
cultivó ampliamente el ensayo,  como decimos en otro lugar “en libros gruesos, 
de una cierta altura filosófica, pero que estaban mucho más relacionados con su 
actividad concreta en el caso de las funciones de la mente que no con la literatura 
de creación”. Aquí solo la apuntamos.  

-- Obra poética. Mata escribió una gran cantidad de versos, bastantes en catalán 
y muchos en castellano y en estos podemos diferenciar los políticos (cantos 
políticos) y los más íntimos, líricos y de circunstancias. 

- Quizá el mayor vigor de sus versos se encuentra en los escritos juveniles en 
catalán. Sobretodo en el poema “Lo vot cumplert”,  que se ha incluido en las 
antologías de la Reinaxença inicial, en la compilación “Los trobadors moderns”, 
de 1859.  Lo escribió cuando tenía unos veinticinco años tiene cinco partes, con 
un total de 212 versos, heterogéneos. En algunas estrofas se  percibe un ritmo 
casi modernista. 

- En castellano hay una línea épica, con poemas políticos, referidos a hechos 
revolucionarios o de la guerra civil.  la primera guerra carlista de los siete años. 
Así el poema “Gloria y martirio”, dedicado al pueblo y milicia nacional de Reus, 
publicado en 1851; y “Al pueblo de Madrid”, de 1854,  en los que lo más 
importante es la intención política. 

En la línea intimista y lírica su producción quizá es más constante, y se recoge 
en los dos tomos de “Fotografías íntimas”, compilados hacia el final de su vida, 
1874. 

En el campo de la novela su producción es algo más extensa.  La primera es 
probablemente “El poeta y el banquero”, de 1842; después y aquí solo se citan: 
“Eloísa y Abelardo”, “El idiota o los trabucaires del Pirineo”, (1850); “Los moros 
del Rif “(1856) y “Los mártires de Siria” (1861). Decimos en otro lugar “En 
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estas novelas predomina la longitud excesiva del relato que hace la lectura a 
veces poco distraída... creemos que no era este campo donde se reflejaban mejor 
las aptitudes de Mata”. Parecen mejor sus versos. 

REPERCUSIONES DE LA ObRA DE PEDRO MATA. SU RECUERDO

Mata no era un autor para dejar indiferente ni pasar desapercibido. Por tanto es 
hasta cierto punto lógico que en su tiempo, y desde las posiciones que ocupó, 
docentes, administrativas y políticas, originara defensas y ataques en el ambiente 
político e intelectual de Madrid de mitad del siglo XIX. Se escribió y se ha escrito 
mucho acerca de Mata y su obra.  Otra cosa es el olvido de lo que se escribe. 

En el año 1977, con motivo del centenario de la muerte de Pedro Mata, 
presentamos junto con Gabriel Martí, una comunicación al V Congreso Español 
de Historia de la Medicina que se celebró en Madrid. Formaba parte de un 
pequeño grupo de comunicaciones sobre Mata, con motivo del centenario, que 
presentaba el grupo de la cátedra de Medicina Legal de Barcelona.   

Allí recogíamos una alusión hecha en noviembre de 1935, por Jaume Aiguader, 
reusense, médico,  político y exiliado; las cuatro cosas como Mata. Aiguader  
que fue alcalde de Barcelona por tres años (1931-34) y ministro del gobierno 
de la República. Decía Aiguader:  “El olvido en que tenemos a Mata constituye 
un exceso de ingratitud. Mata es una lección perenne... es una lección de 
moral pública...” y concluye “En verdad Mata merece un mejor recuerdo”.  Sin 
embargo sobre Mata se ha escrito bastante.  Pere Barrufet y Francisco Gras 
Elias, a principios del siglo XX;  las referencias de Marcelino Menéndez Pelayo 
en su “Historia de los heterodoxos españoles”; el capítulo de Tomás Carreras 
Artau en sus “Estudios sobre médicos filósofos españoles” (1952), referencias 
amplias en los textos de Comenge, La medicina en el siglo XIX, o el diccionario 
de A. Elias de Molins;  trabajos más recientes de Antoni Ibáñez Olivares, sobre la 
obra novelística (Reus, 1994), la monografía de JoaquimToro, en “Gent nostra” 
(B, 1987); el estudio de su obra psicológica.  Una monografía importante de 
Rafael Sancho de San Román sobre “Pedro Mata y el somaticismo psiquiátrico” 
(Salamanca, 1962). En la inauguración de la facultad de medicina en Reus, en 
1981,  el tema escogido fue la obra de Pedro Mata.   Tiene sus calles en Madrid y 
Barcelona; en Reus además del callejero está un buen monumento, y se ha dado 
su nombre al Sanatorio Psiquiátrico. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona se creó en 1977, año 
del centenario de su muerte, un “Seminari Pere Mata”, que dio apertura  a una 
colección de libros y monografias, sobre temas fundamentalmente de  Medicina 
Legal, Toxicología, Psiquiatría e Historia de la Medicina, junto con la revista 
“Gimbernat”  que tienen ya más de 140 publicaciones en su catálogo. 

Este mismo año, 2011,   la Facultad de Medicina de la UB,  el  Colegio Oficial 
de Médicos, la Asociación Nacional de Médicos Forenses, la Sociedad Catalana 
de Historia de la Medicina, la Real Academia de Medicina, le han dedicado 
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sesiones de recuerdo y homenaje. Igualmente la Academia de Medicina promovió 
la emisión de un sello de correos,  dentro de la serie “Tu sello”, con plena validez 
postal para franqueo normal.  Doctor Aiguader, creo que podemos decir, aunque 
sea muy tarde, setenta y seis años después de su escrito en “La Medicina 
Catalana”, que hemos cumplido con su petición. 

(**) Texto de  la conferencia inaugural de las Jornadas nacionales de Medicina 
Forense (Barcelona, noviembre 2011).
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Un poema. “Gloria y martirio”
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Portada del Text Curso de Lengua Universal
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Portada del Manual de Mnemotecnia

Jacint Corbella i Corbella
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Portada d’una novel·la  “El idiota o los trabucaires del Pirineo”

Segundo centenario del nacimiento de Pedro Mata y Fontanet Reus, 1811 - Madrid, 1877)
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MARIANO LAGASCA, MEMBRE DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA  
DE CATALUNYA: SOCI LLIURE, 1819.

HERNANDEZ CARDONA, Àngel M.
Acadèmic corresponent.

Resum: Es dóna notícia d’un fet poc conegut. La Reial Acadèmia Mèdico Pràctica de 
Barcelona va nomenar com a soci lliure, l’any 1819, el botànic Mariano Lagasca, una de 
les grans figures d’aquesta ciència a Espanya en el seu temps.  Aquesta categoria estava 
reservada a persones d’alt nivell científic que no eren metges.  Però el fet és que Lagasca 
també havia estudiat medicina i exercit com a metge, principalment en els anys de la 
guerra del francès. Detalls de la seva activitat mèdica. 

Paraules clau: Mariano Lagasca. Acadèmia de Medicina de Barcelona, Socis lliures. 

Resumen:  Se aporta la noticia de un hecho poco conocido. La Reial Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona nombró “socio libre”, en el año 1819, al botànic Mariano Lagasca, 
una de lss grandes figuras de esta ciencia en España en su época.  Esta categoría se 
reservaba a personas de alto nivel científic que no eran médicos   Pero se daba la 
circunstancia  que Lagasca también havia estudiado medicina y ejercido como médico, 
principalmente en los años de la guerra de la Independencia. Detalles de su actividad 
como médico. 

Palabras clave: Mariano Lagasca. Acadèmia de Medicina de Barcelona, Socios libres. 

*

INTRODUCCIÓ

L’eximi botànic, i també metge, Mariano Lagasca ha estat objecte de moltes 
biografies, però en cap de les consultades consta que hagi estat membre de la 
nostra docta Acadèmia. Aquesta nota vol pal·liar aquest buit biogràfic i alhora 
fer-nos enorgullir d’haver comptat entre els nostres acadèmics amb un dels més 
preclars botànics de tots els temps.

Segons consta en el Registre de socis (1770-1830) i dins de l’epígraf “Socios 
libres, quienes están reducidos al número de doce, y en cuya clase se admiten 
sugetos nacionales y extrangeros, que no siendo médicos hayan sobresalido en 
alguna de las ciencias naturales que tienen conexión con la medicina”, Mariano 
Lagasca va ingressar el 22 de juny de 1819 com a soci lliure a la llavors 
anomenada Reial Acadèmia de Medicina Pràctica de Barcelona. S’ha de dir que 
no havia d’haver estat considerat soci lliure, sinó soci íntim, ja que era metge.
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SEMbLANÇA bIOGRÀFICA

Mariano Lagasca Segura va néixer el 5 d’abril de 1776 a Encinacorba, província 
de Saragossa. Com estava capacitat per als estudis, els seus pares, amb la idea 
que es fes capellà, el van enviar a Tarragona, amb el canonge Antonio Verdejo. 
Aquest i l’insigne científic Antoni Martí Franquès, soci lliure de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya (1790), van introduir-lo en l’estudi de les plantes. No 
tenint vocació sacerdotal, va començar la carrera de medicina a la universitat de 
Saragossa, després va passar a la de València i finalment a la de Madrid, on es va 
graduar el 15 de juny de 1801. Al mateix temps que cursava la carrera mèdica, 
feia copioses herboritzacions per allà on passava. Quan Antoni Josep Cavanilles, 
excels botànic i soci lliure de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya 
(1792), esdevingué director del Reial Jardí Botànic de Madrid, l’acceptà com a 
col·laborador. El 1803, comissionat pel govern, féu un viatge pel nord d’Espanya, 
en cerca de materials per a una flora espanyola. 

El 1808 els francesos el nomenaren director del Jardí Botànic madrileny, però 
rebutjà el càrrec i, fugint de Madrid, s’incorporà a l’exèrcit com a metge militar. 
Acabada la guerra, el 1813, tornà a ser nomenat director del Reial Jardí Botànic 
de Madrid i continuà la preparació d’una Flora española i també, en col·laboració 
amb Clemente, d’una Ceres. A la fi de l’any 1821 fou elegit diputat per Saragossa 
i hagué de fixar la seva residència a Cadis, on eren les Corts. El juny del 1823 
el sorprengué a Sevilla un aldarull absolutista i foren llençats els seus bagatges 
al riu Guadalquivir, perdent-se quasi totalment la seva biblioteca, el seu herbari i 
els seus manuscrits. Obligat a exiliar-se, ho féu a Londres, on romangué des del 
1824 al 1831, i després passà a l’illa de Jersey. 

Mort Ferran VII, pogué retornar a Espanya i el 1834, abans d’anar a Madrid, 
sojornà un mes a Barcelona, allotjat en casa del seu amic Marian de la Pau 
Graells, ocasió que aprofità per a revisar l’herbari del Museu Salvador. El 1838, 
molt malalt i en cerca d’un clima més benigne, tornà de nou a Barcelona, on fou 
acollit pel bisbe Pedro Martínez San Martín fins a la seva mort, esdevinguda el 
26 de juny de 1839. A més de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, fou 
membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de moltes altres 
societats científiques. Els seus principals treballs publicats són els següents: 
Amenidades naturales de las Españas (1811 i 1821), Genera et species 
plantarum, quae novae sunt aut nondum recte cognoscuntur (1816), Elenchus 
plantarum (1816), Memoria sobre las plantas barrilleras de España (1817), 
Observaciones sobre la familia natural de las plantas aparasoladas (1825) i 
Sketches of the botanical, horticultural and rural circumstances of Spain 
(1827).

EL TESTAMENT I LA DATA DE LA SEVA MORT 

El 22 de febrer de 1839, Mariano Lagasca fa testament a Barcelona davant el 
notari Josep Antoni Jaumar (AHPB, 1.232/17, fol. 70r i 142v-145r). Diu que 
és fill de Ramón Lagasca i de Manuela Segura, i que la seva esposa és Antonia 
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Carrasco. Deixa els seus béns als seus fills Mariano i Francisco, “para que los 
hereden por partes iguales, con la bendición de Dios”, i declara que “no lego cosa 
alguna a mi hijo D. José Lagasca, en consideración a lo mucho que he tenido 
que gastar para su educación y a las crecidas cantidades que le he entregado”. 
S’ha de dir que Mariano Lagasca Carrasco va ser bibliotecari del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, de Madrid, i que Francisco Lagasca Carrasco esdevingué 
matemàtic i enginyer de camins.

Respecte a la data de la seva mort, ocorreguda a Barcelona, com ja s’ha dit, 
els seus biògrafs no es posen d’acord: per a uns és el 26 de juny de 1839, 
però molts d’altres diuen que va morir el dia 28. En aquest article puc afirmar 
categòricament que la veritable data del seu traspàs és el 26 de juny de 1839, 
ja que he tingut la sort de trobar la seva partida de defunció a l’Arxiu Parroquial 
de Santa Maria del Pi (Òbits dels anys 1838-1873, fol. 11v), que reprodueixo 
a continuació: “Juny 1839. Dia 28 se cantà un ofici de requiem dies obitus 
al cos de Dn Mariano Lagasca y Segura, primer professor y director del Jardí 
Botànich Nacional de Madrit, president de la Junta Governativa del Museo de 
Cièncias Naturals de la mateixa capital. Natural de la vila de Encinacorba, regne 
de Aragó, fill de Dn Ramon Lagasca y de Da Manuela Segura, cònjuges, casat ab 
Da Antonia Carrasco. Morí a la edad de 60 anys lo die 26 del mateix mes y any 
en casa lo señor Bisbe. Féu testament en poder del notari Jaumar. Rebé tots los 
sagraments.”

L’ERECCIÓ D’UN MONUMENT

Un document de l’1 d’octubre de 1839, conservat a l’Arxiu de la RAMC (lligall 
21, número 160), escrit en castellà i llatí, fa referència a una petició que Feliu 
Janer i Antoni Monmany, respectivament president i secretari de l’Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts de Barcelona, fan a la Nacional Acadèmia de Medicina 
i Cirurgia de Barcelona (així es deien llavors les dues sàvies acadèmies). Es 
tracta de l’erecció d’un monument a Mariano Lagasca, “catedrático de Botánica 
en Madrid e individuo de muchas academias, muy conocido y apreciado tanto 
de la Europa como de las Américas, no solo por sus vastos conocimientos e 
importantes trabajos en el reyno vegetal, sino que también por su útil y frecuente 
correspondencia literaria con los botánicos más célebres y la admirable pureza 
y suavidad de sus costumbres”. En aquest sentit, “se ha propuesto erijirle un 
monumento tan magnífico como sea posible en esta propia ciudad donde terminó 
sus días y descansan sus restos mortales” i s’obre una subscripció a tal efecte. 

El monument es va concretar el 1852 en un embelliment del seu sepulcre, 
consistent en la col·locació d’una làpida de marbre amb el bust del genial botànic, 
decorat amb una corona de murta i la planta Lagascea mollis que li havia dedicat 
Cavanilles, a més d’una relació dels seus títols i condecoracions.

Aquest sepulcre es trobava al cementiri de l’Est, o del Poble Nou, però l’any 
1995 va estar a punt de ser desnonat per “impago de tasas”. Sortosament, 
David Vargas Pino, llavors estudiant, va donar l’alerta escrivint als diaris (vegeu 
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La Vanguardia del 2 d’abril de 1995, pàgina 32) i a les autoritats.

Gràcies a les gestions fetes pel Justicia de Aragón y per la direcció del Real Jardín 
Botánico de Madrid, es va aconseguir traslladar les despulles de l’egregi metge i 
botànic a la seva vila natal. Així ho resumia un informe del govern d’Aragó, en dir 
que s’havia pogut realitzar la inhumació de les restes mortals de Mariano Lagasca 
“en la villa de Encinacorba el día 21 de octubre de 1995, en acto solemne 
organizado conjuntamente por el Justicia de Aragón, la Diputación Provincial de 
Zaragoza y el Ayuntamiento de Encinacorba. Nos congratulamos del feliz término 
de la iniciativa porque con ello se ha logrado evitar que terminara en el anónimo 
y triste destino de la fosa común del cementerio de Barcelona los restos de quien 
fue un destacado político liberal y, sobre todo, un insigne científico.”

LAGASCA COM A METGE

Mariano Lagasca era metge, però poc han tractat aquest aspecte els seus biògrafs. 
Certament, es va dedicar més a la botànica, però també exercí la medicina com a 
metge militar. L’any 1808, un cop envaïda Espanya per les tropes napoleòniques, 
el rei Josep I, assessorat per Alexander Humbold, oferí la direcció del Reial Jardí 
Botànic de Madrid a Mariano Lagasca, el qual no sols no acceptà el càrrec, sinó 
que fugí a Salamanca i s’allistà a l’exèrcit espanyol com a metge. Durant tota la 
guerra de la Independència serví esforçadament i lleial al seu país. Tot i això, no 
abandonà la seva dèria per les plantes i estant, l’any 1811, a Oriola, hi publicà 
el primer número d’Amenidades naturales de las Españas.

Aquell mateix any i el següent de 1812, a Múrcia, Lagasca es destacà en la lluita 
contra la febre groga. Ho explica en el llibre Extracto de la obra sobre la fiebre 
amarilla de don Tadeo Lafuente (1821), de l’edició del qual tingué cura i en féu 
les notes i addicions. El mètode de Lafuente consistia en l’aïllament dels malalts 
i en l’administració de quina tan aviat com apareguessin els primers símptomes. 
Lagasca defensava aquest mètode “a la faz del mundo entero” i deia que els 
malalts que havia tractat “con el método rigoroso de Lafuente, de todas edades, 
temperamentos y sexos, inclusas señoras embarazadas y en estado de puerperio, 
todos curaron”. Lagasca va aplicar el tractament amb quina als hospitals militars 
i al de San Juan de Dios de Múrcia, i també al Lazareto del Llano de la Luz. 
Precisament en aquest llatzaret ell en quatre ocasions, la seva muller, els seus 
dos fills grans i la seva criada van contreure la malaltia, però van superar-la amb 
el mètode de Lafuente.  

Recordem que la febre groga és una malaltia vírica propagada, sobretot, pel 
mosquit Aedes aegypti. Durant la primera meitat del segle XIX ocorregueren a 
Espanya greus epidèmies, com la de Barcelona de l’any 1821, que ocasionà 
prop de 9.000 víctimes mortals. Hi hagué una confrontació aferrissada entre els 
metges que deien que era contagiosa, entre els quals Tadeo Lafuente, Mariano 
Lagasca i Joan Francesc Bahí, i els qui asseguraven que no era contagiosa. I tots 
dos bàndols tenien una part de raó, perquè no es coneixia ni l’agent causal ni el 
vector que propagava la malaltia.
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Mariano Lagasca Segura (1776-1839).

Mariano Lagasca, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: Soci Lliure, 1819.
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LA CURANDERA DE SANAÜJA. 1842

MIRET i CUADRAS, Pere
Acadèmic corresponent RAMC

Resum: En unes Instàncies que es troben als arxius de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Barcelona, uns metges de diversos pobles de l’ Alt Urgell i el Pallars Lluçà, es queixen 
de la permissivitat que tenen les autoritats locals, amb les activitats dels curanderos, 
i demanen ajuda a l’Acadèmia per acabar amb aquestes tasques il·legals, castigades 
per la llei. Juntament amb l’anàlisi dels escrits, es fa un breu estudi dels curanderos, 
de les causes de la seva proliferació, de la seva funció social, i de la seva continuïtat i 
permanència   

Paraules clau: Curanderos. Medicina rural. Poder de la suggestió. Sanaüja. 

Resumen: En unas Instancias aparecidas en los archivos de la Real Acadèmia de 
Medicina de Barcelona, médicos de las comarcas del Alt Urgell i Pallars Lluçà, se quejan 
de la permisividad de la autoridades locales, con las actividades de curanderos, i piden 
la ayuda de la Acadèmia, para acabar con estos trabajos ilegales, castigades por la ley 
Juntamente con el análisis de los escritos, se hace un breve estudio de los curanderos, de 
las causas de su proliferación, de su función social y de su continuidad y permanencia.

Palabras clave: Curanderos. Medicina rural. Poder de la sugestión Sanaüja

INTRODUCCIÓ

La Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya conserva uns documents manuscrits, 
dels anys 1842, 43, i 44, procedents de Tremp, Talarn i la Seu d’Urgell, adreçats 
a l’Acadèmia i redactats en castellà, que informen de les malvestats i enganys que 
cometen curanderos i curanderes, i en especial una d’elles, una dona coneguda 
com la curandera de Sanaüja, que recorria la comarca, rebuda amb entusiasme 
a l’entrada dels pobles, i que adquirí un gran prestigi en la meitat nord de la 
província de Lleida i de la vall d’Andorra, però que atrevida i inconscient, causà 
danys i perjudicis al poble, provocà aldarulls públics, i mantingué una lluita 
absurda amb els metges.  No era ella però, la de Sanaüja, l’única. Remeieres, 
fetilleres, receptaires, senyadors, saludadors, i bruixes, segons l’especialitat que 
cultivaven, i fins i tot falsaris que s’autotitulaven metges, trobaven un camp 
abonat en unes col·lectivitats, i en una població ingènua i inculta, propensa a 
aquest tipus de curacions fàcils, que cercava en la màgia, la nigromància i els 
poders ocults, allò que era incapaç de proporcionar la medicina i els metges, en 
aquells anys i que encara avui, la medicina, no pot solucionar. 

Ells, els metges, es queixen amargament no només de la impunitat, sinó també 
de la protecció, més o menys encoberta, que tenen de les autoritats locals aquests 
impostors, i es dirigeixen a l’Acadèmia amb la petició d’obligar els alcaldes 
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i jutges, a fer complir la llei que prohibeix l’exercici públic de la medicina, a 
persones no titulades. 

En general, aquests farsants tenien un baix o molt baix nivell cultural, com també 
ho era el de la major part de la població, però alguns coneixien prou bé la 
naturalesa humana, les seves flaqueses, i la necessitat que tenim de que ens 
diguin allò que volem escoltar, i es creien, de més o menys bona fe, que tenien 
la capacitat d’ajudar a la gent, i fins i tot molts d’ells, estaven convençuts que 
eren posseïdores d’unes facultats, d’uns coneixements, o d’uns dons naturals 
o sobrenaturals, que els permetien curar tant les malalties físiques, com les 
emocionals o els desgavells familiars.

La majoria empraven tècniques ingènues com oracions més o menys esotèriques, 
o paraules màgiques, o interpretant les figures formades en tirar oli sobre l’aigua, 
o proporcionant elixirs confeccionats amb herbes o vísceres d’animals, i curaven  
l’espatllat, culpable de la majoria dels dolors d’espatlla i lumbars, habituals en 
els pagesos, alineant els braços estesos endavant, fins a fer coincidir l’extrem 
dels dits, cosa que si el sanador volia, necessitava unes quantes sessions per 
aconseguir-ho. Alguns més atrevits usaven pegats càustics per tractar úlceres 
cròniques de pell i crani, freqüents per l’exposició contínua al sol, que a voltes 
amagaven epiteliomes, que no diagnosticaven, però que ocasionalment, amb la 
necrosi que ocasionaven, curaven.

Altres amb més picardia, més intel·ligents, i amb la facultat de comprendre les 
emocions i els sentiments aliens, el que anomenem empatia, parlaven amb els 
difunts de la família, i sovint amb mala fe, creaven falses esperances i treien 
bons beneficis de mares amb fills desapareguts a les guerres del Marroc i a la 
Guerra Civil, que ignoraven o volien ignorar el destí fatal final dels seus familiars. 
Aconsellaven i proporcionaven amulets a esposes desesperades per recuperar el 
marit, i contrarestaven el mal d’ull i les malediccions que desnodrien els nadons 
fins a la mort. En especial els pastors, podien adquirir habilitats en traumatologia, 
i especialment en la reducció i immobilització de fractures, apresa en la pràctica 
d’accidents similars en els animals. Finalment hi havia els espavilats, que veien 
només una manera pràctica de guanyar-se la vida enganyant els innocents i 
confiats. I alguns, curts de gambals, que ensuperbits per l’èxit i obcecats per la 
vanitat, es creien tot poderosos per curar tota mena de malalties i afliccions, i 
resseguien el territori, a toc de timbal, per arribar, com la curandera de Sanaüja, 
a creure que podien rectificar, tibant amb una corda, una columna vertebral 
contrafeta. 

El curandero rural modest, que es limitava a ajudar els veïns del poble, en general 
amb bona intenció, era una persona ja gran, una dona vestida negra, manteleta, 
mocador al cap i espardenyes, o un home, freqüentment un pastor, amb gaiato, 
armilla, boina i pantalons de vellut, que rebien els seus pacients a la cuina davant 
de la  llar, amb xemeneia de campana fumada i fosca, i una olla de terrissa 
escrostonada i negra, suspesa sempre sobre el foc. Asseguts en una cadira baixa, 
de fusta basta i cul de boga, al capvespre, consolaven algun desventurat, obtenien 
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minsos guanys per les seves activitats, i no sortien de la misèria comuna. Aquest 
curandero avui, pràcticament ha desaparegut.

L’altre, el xarlatà, el que abusava de la ignorància, de la ingenuïtat i de la credulitat 
del poble, i resseguia el país cercant només el benefici propi, no ha desaparegut 
pas avui. Sí que ha canviat molt el seu aspecte. Ara no viuen als pobles, són 
encara més eixerits, igual d’ignorants, van molt ben vestits, coneixen i exploten les 
misèries humanes, segueixen abusant dels nicis, crèduls i desesperats, s’allotgen 
i reben els seus clients en hotels de luxe, obtenen crescuts guanys, s’anuncien a 
la premsa, presenten certificats i màsters d’universitats exòtiques, i segurament 
no paguen impostos.

El propòsit d’aquest estudi és, a més d’examinar els documents manuscrits 
de l’Acadèmia, valorar l’extensió, la importància, la utilitat o el perjudici de la 
pràctica d’una activitat curativa, tradicional, contraposada sempre a la medicina 
oficial, molt estesa en el segle XIX i part del XX, sobretot en la població rural, per 
part d’unes persones, que sense cap estudi, ni preparació, a voltes per tradició 
familiar, però majoritàriament per intuïció, per auto convenciment i per treure’n 
algun benefici, es trobaven, practicant les seves arts, alguns amb molt crèdit, en 
tots els pobles de Catalunya. 

ELS ESCRITS PROCEDENTS DE LA REIAL ACADèMIA

Per ordre cronològic, el primer dels Memorials de 16 de novembre de 1842 
procedeix de Tremp, va dirigit a la M. I. Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona, i està signat per tres facultatius de la salut, un anomenat Felipe Salvà, 
médico, altre José Suárez, i un tercer Juan Delger, cirujano.

Com podem veure les funcions de metge i cirurgià estaven separades, la M. I. 
Acadèmia no tenia la categoria de Reial i el que és més curiós, es demana a 
l’Acadèmia una funció i una actuació, que avui sembla totalment aliena a la seva 
competència i més pròpia d’altres administracions, com la Justícia. 

Respectant l’ortografia, l’estructura de les frases, les mancances literàries 
i gramaticals originals de cada autor, i la supressió de signes gramaticals, en 
especial comes, aquestes Instàncies diuen:

PRIMERA INSTÀNCIA

                                                      M.Y.S: 

Con esta misma fecha y en este mismo momento que son las 12 del dia, los 
Profesores de la Ciencia de Curar de esta Villa, han oficiado al Sr. Subdelegado de 
este Distrito dandole conocimiento de escandalo tan sublimemente considerable 
que desde el dia de hayer con tanta publicidad, y descaro esta cometiendo en ella 
la llamada curandera de Sanauja pueblo de esta Provincia de Lerida, que por tanto 
tiempo ha tronado en ella, manifestando tambien la indolencia de esta Autoridad 
local contentandose el Sr Alcalde Constitucional con solo la ecsigencia de su 
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pasaporte, y descuidado la sagrada obligacion del celo tan  sumamente mandado 
por las leyes i tan recomendado ultimamente a las Justicias por el M.Y.S. Gefe 
Politico, en los Boletines Oficiales sobre el mas interesante objeto que es la Salud 
Publica, escandalo que no puede menos  de obligar a los Profesores de la Ciencia 
de Curar a elebar sus aclamaciones con fuertes voces al Cielo puesto que en la 
tierra la Justicia es desoida la fuerza de la ley yace en absoluto paralisismo y el 
sagrado deber es ya quimerico. La escandalosa tolerancia de este Sr Alcalde no 
tan solo es extensiva en este caso, sino que tambien en otros de igual naturaleza, 
obligando a los profesores a remober la Justícia donde puedan hallarla.

Asi es pues que con fecha 7 de octubre de 1840 estos profesores oficiaron al 
Subdelegado contra Maria Torres por los escandalosos abusos que cometia en 
ambas Facultades. Con fecha 20 de octubre del mismo insto el Subdelegado al 
Alcalde de aquel año para el castigo de esta Curandera y nada fue su contestacion. 
Con fecha 3 de Nov. del mismo año, el Subdelegado dió parte a esta Y. Acadèmia 
y no obra en su secretaria el referido oficio. Con fecha 22 de febrero del presente 
año se dio parte de continuar la referida Torres con los mismos abusos. Con 
fecha 24 del mismo instó energicamente el Subdelegado al Alcalde actual para el 
condigno castigo de la ya relatada Torres y no se le contestó. El 4 de Marzo de este 
citado año dio parte el Subdelegado a esta Y Acadèmia y con fecha 19 del mismo 
mes, le contesto esta Ylustre. Corporacion habia oficiado al M.Y,S. Gefe  Politico 
de esta Provincia para que hiciera entender a las Justicias la necesidad del celo i 
la obligacion que tienen en secundar i ausiliar a los Subdelegados en la imposicion 
de la penas, y castigos a los transgresores en esta parte: efectivamente salio un 
escrito en el Boletin Oficial de Lerida, mas este Alcalde mostrandose sordo a tan 
justas reclamaciones, no tan solo ha tolerado a esta, si que tambien al curandero 
llamado el Batlle de Corriols y a cuantos curanderos se presentan a esta para 
el libre egercicio de la Ciencia de Curar, como en la actualidad sucede con la 
curandera de Sanauja, a la que no tan solamente tolera, sino que se ha sometido 
a sus absurdos protegiendole, pues por disposicion suya se puso un vijia para la 
conservacion del orden en el despacho publico que esta tiene establecido en el 
meson a donde los incautos ignorantes se acumulan en grupos muy numerosos 
para sumergirse en el abismo de la supersticion fanatica del empirismo estafador. 
¡Escandaloso insulto para la ciencia de Curar!. Ynsulto que no tan solo a ella se 
limita, si que lo es tambien contra las Autoridades mismas; y haun el Govierno 
mismo es insultado cuando se le permite ser acompañada con fuerza armada por 
esta provincia y la de Huesca en Aragon de donde viene (segun se dice) de curar 
a una monja enclaustrada, hermana o pariente de un Juez de esa Capital y del 
Corregidor o Juez de Benabarre. Prueba evidente  que si es asi, la debilidad de 
algunas Autoridades embrutecidas, sordas al estimulo de sus deberes y sensibles 
tal vez al del Oro, han logrado el fin feo y vil del paralisismo en que la Leyes de 
España se hallan abandonadas,  si desgraciadamente en toda ella, sucede lo 
mismo que las que estan promulgadas para el sostenimiento de la Salud Publica.

En cuya consecuencia  ¿Para que sirben los Colegios de la Ciencia de Curar?  
De que sirbe a los Alumnos dedicarse con tantos afanes y penalidades para 
conseguir a tanta costa de desbelos la autorizacion de una carrera cientifica tan 
despreciable? 

Pere Miret i Cuadras
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Ciertamente es asi: son demas las esclamaciones cuando se ven tamaños 
insultos ante esa M.Y. Academia ante los protectores y padres de la Facultad; y  
si sencillamente se mira a primer golpe de vista se vera inundada toda la Nacion 
de insultos y asesinatos sobre el santuario de la Salud Publica tan decantado y 
procsimo a despromar sobre sus mismas ruinas cuando es digno de mejor suerte.                                                                                                                                        

Ciertamente que si desplegara la Ley su fuerza y vigor sobre los transgresores 
las Arcas del Tesoro contendrian algunos millares, con solo de las multas 
ecsigidas; algunos brazos mas para el trabajo en los Presidios y ultimamente el 
engrandecimiento honorifico de la Facultad cuales rapidos progresos se hecharian 
de ver desde el momento, pues que sus Profesores estenderian con gusto sus 
facultades sin perdonar momento en sus estudiosas tareas con solo ver la Ley 
protectora que ha limpiado este suelo de tan ponzoñosas sabandijas.

Estos Profesores unidos al grito de los de esta Provincia y tal vez al de todos los 
Profesores de la Nacion entera, crehen de su deber manifestar el agotamiento de 
sus fuerzas morales; por considerar asi las de la Ley sus vidas civiles aspiran, 
quedandoles solo el simple recurso en las fuerzas fisicas que no pueden menos 
de someterlo a las deliveraciones que V.S.S: quiera tener a bien darles lugar; 
y por lo mismo evitando servidumbre y sin faltar al respeto y atencion debido 
a esa Yte.Corporacion le dicen franca sencilla i llanamente su sentir; pues  si 
se hiciese observar en particular a V:S.S.depender su ecsistencia de los cortos 
emolumentos que generalmente produce  el egercicio de la Profesion y que fuerza 
rigorosa de la suerte se uniera a las penalidades de los paises, es indudable el 
nivel de sentimientos y la actividad en el remedio.

Todo lo cual puesto al superior conocimiento de esa Yte. Academia  no podra 
menos  de deliverar con la mano fuerte de la Ley quitando de raiz el estremado 
escollo que se deja ver en sus Conprofesores  

Dios guarde a VSS muchos años

Tremp 16  Noviembre. de 1842 

Signat  Felipe Salvà, medico.   José Suarez.  Juan Delger, cirujano  

SEGONA INSTÀNCIA

Procedent de Talarn, amb un encapçalament que diu: Subdelegacion de Medicina 
ÿ Cirugia del Distrito de Talarn, datada el 20 de novembre de 1842, signada per 
Tomas Mir està dirigida a la M. Ylustre ÿ Nacional Academia de Medicina y 
Cirugia de Barcelona i diu així:

Persuadido de que esa Ylustre Academia ignorará los escandalosos ÿ publicos 
abusos que en materia de curaciones ha causado la curandera de Sanahuja 
llamada Antonia Bautista vecina de dicho pueblo no solo en aquel si que en 
varios de Catalunya principalmente de la Provincia de Lerida; en Benabarre ÿ 
ultimamente en Tremp distrito de esta Subdelegacion; considero como un deber 
sagrado ponerlo en conocimiento de la misma Ylstre Corporacion para los efectos 
conducentes.  

La curandera de Sanaüja. 1842
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En los tres dias que ha permanecido la tal curandera en la expresada Villa 
de Tremp he tenido ocasion de observar ÿ convencerme plenamente que las 
asombrosas ÿ prodigiosas curaciones que se le han atribuido ÿ que tanto han 
sido preconizadas por alguno son de ningun valor consistiendo meramente su 
habilidad en algun conocimiento muy empirico de ciertos medicamentos (como 
todo curandero) ÿ en una hipocresia ÿ fanatismo muy sagaces unidos a una 
audacia o descaro muy grande con cuyos medios logra estafar infinidad de gentes  
que incautas acuden de todas partes a buscar su alivio en toda especie de males; 
pero que en realidad se quedan con los mismos o en peor estado; siendo el 
verdadero resultado llenar el bolsillo de aquella curandera y el de un tal D. Juan 
Castella de Sanahuja (principal agente del drama, quien dice ser oficial retirado 
ÿ por consiguiente bien armado la acompanya) ÿ el de algunos otros que en tales 
casos saben tambien aprovecharse.

Mas tiempo seguramente hubiese demorado en la citada Villa anoser por las 
instancias de los facultativos de la misma que secundados por mi autoridad con 
toda la energia ÿ caracter que me han sido posibles han presionado al Alcalde 
Constitucional a expulsarla de la poblacion bien que sin haberla exigido la 
correspondiente multa como le habia yo pedido y tan terminantemente mandan 
las Leyes vigentes.

Me parece que debe llamar seriamente la atencion de essa Yltre Corporacion la 
criminal tolerancia con que tantas Autoridades por donde ha transitado ÿ residido 
la consabida curandera hayan permitido que tan publica ÿ descaradamente 
practicacase sus curaciones haciendo de este modo un manifiesto desprecio 
o insulto a la ciencia de curar, a sus verdadeeos profesores ÿ a la misma 
humanidad: pero no dudo de que essa digna Academia tomara este asunto con 
el empeño que se merece ÿ que elevandolo a conocimiento de la M. Yltre Junta 
Suprema de Sanidad  conseguira unas providencias fuertes ÿ energicas capaces 
de impedir ÿ cortar de una vez los indicados abusos ÿ escandalos de la predicha 
curandera ÿ demas intrusos en la noble Ciencia de curar pues de lo contrari 
cualquiera individuo el mas insignificante ora por especulacion ora por fines 
quiza mas depravados podria impunemente convertirse en agente destructor de 
la humanidad ÿ los verdaderos Profesores tener que abandonar una Ciencia digna 
por cierto de mejor suerte.

Dios guarde a V.Y.S. muchos años    Signa Tomas Mir

TERCERA INSTÀNCIA

El tercer document consta d’un full, amb una capçalera impresa que diu: Junta 
Suprema de Sanidad del Reyno

És un ofici en el que el Vocal Secretari de la Junta, comunica al Vicepresident 
de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, la recepció d’un escrit que 
aquesta Junta, havia rebut de l’Acadèmia i que diu: 

Remito a V. S. el acuerdo de la Junta Suprema de Sanidad para los efectos 
correspondientes la exposicion dirigida a S.E.por los profesores de Medicina i 
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Cirugia establecidos en la Villa de Tremp en queja de la proteccion que disfrutan 
los intrusos en la facultat en aquel pais.

Dios guarde a V. S. muchos años

Signat Mariano Delgras Vocal Secretario

La resolució de la Junta és contundent.

La mateixa capçalera i una nota al marge amb una lletra que no és del mateix que 
redacta el text, que diu: Comunicado a D. Josef Puig el 4 de julio

Con esta fecha dice la Junta Suprema de Sanidad al Gefe politico de la provincia 
de Lerida lo que sigue

La Academia de Medicina i Cirugia de Barcelona ha hecho presente a la Junta 
Suprema de Sanidad la situacion angustiosa en que se encuentra el Profesor D. 
Jose Puig Subdelegado de la facultad en el partido judicial de la Seo de Urgell 
por haber tratado de corregir los excesos cometidos en aquella Ciudad por la 
curandera Antonia Batista, pues a pesar de haber sido expulsada por la Autoridad 
local, como habia sucedido en Tremp, segun la comunicacion dirigida por V.S. a 
aquella Corporacion en 7 de Enero ultimo, se ha promovido una accion popular 
que amenaza la seguridad personal del Subdelegado con el objeto de que aquella 
continuase  en un punible abuso hasta el extremo de haber causado la muerte 
a un individuo por cuyo hecho se sigue causa criminal en el juzgado de primera 
instancia. = En su virtut y no pudiendo la Junta Suprema mirar con indiferencia 
un acontecimiento que ataca directamente al honor de la ciencia de curar y a 
las leyes y disposiciones vigentes sobre la materia: a resuelto dirigirse a V.S.por 
mi medio a fin de que adopte las medidas oportunas para proteger la persona 
del Subdelegado D. Jose Puig haciendo respetar la ley, sin perjuicio del fallo 
que recaiga en el expediente judicial que se sigue a la Batista por la muerte que 
produjo al enfermo que se puso en sus manos

Lo que traslado a V.S. para su conocimiento y los efectos conducentes en esa 
Academia

Dios guarde a V.S. muchos  años.

Madrid 19 de Junio de 1843 

El Vocal Secreterio, Mariano Delgras 

QUARTA INSTÀNCIA 

El quart document porta un encapçalament manuscrit que diu 
Subdelegacion de Medicina i Cirugia del Partido de Urgel

Va dirigit a M. Ylustre Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona

En mi último oficio en que daba parte a V.S. de las ocurrencias de  esta Ciudad i 
Castellciudad con motivo de haberse presentado la Curandera de Sanahuja temo 
haber padecido la equivocacion de poner la fecha de 12 de este mes en lugar 
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de 15 que es el dia en que di el parte. Espero se servira V.S. en caso de ser asi 
recibir esta rectificacion, y disponer sea enmendada la citada fecha de 12 de abril 
poniendo en su lugar 15.

Dios guarde a V.S muchos años.

19 abril de 1843  

Jose Puig

En un altre full amb el mateix encapçalament

Presentose el dia 6 de este mes en esta Ciudad una mujer de Sanahuja llamada 
vulgarmente la Curandera de dicha villa; y en vista de la numerosisima e increïble 
confluencia de gentes tanto de esta Ciudad, como de afuera, y principalmente 
de la Cerdanya a fin de que las curase de sus dolencias crehi de mi deber no 
manifestarme indiferente; y asi requeri de palabra a la Autoridad del Sr Alcalde 1º 
de esta ciudad a fin de que mandase la comparescencia de la referida Curandera, 
y fuese examinada sobre las facultades con que exercia su oficio. Del examen 
resulto no traer titulo alguno, ni pasaporte. Dixo que no habia venido a curar a 
nadie de esta Ciudad, y que iba a salir inmeditamente a los Valles de Andorra. Le 
intime las penas de Reglamento y la Autoridad la expulso de su jurisdiccion con 
apercibimiento de que no volviese a aparecer en la misma.

Resultó de esto un movimiento tumultuoso contra de mi en terminos de haberse 
oido entre el clamoreo la voces sediciosas de  “mori Puig, viva la dona”. Al 
anochecer presentose al Sr Alcalde 1º en las casas consistoriales, y formando 
una clase de motin una porcion considerable de gentes, y entre ellas la mas soez 
de esta Ciudad, y a su frente un Abogado con la estravagante e ilegal demanda 
de que revocase la providencia dada pocas horas antes contra la Curandera; 
y faltando a dicha Autoridad la firmeza correspondiente para sostenerla dio, 
segun es publico, permiso para que regresase la Mujer; lo que no verifico, pues 
quedose embaucando con sus supuestas curaciones hasta el 11 de este mes en 
los citadaos valles de Andorra, de donde se traslado a Castellciudad distante un 
cuarto de hora de esta Ciudad, en cual Villa hizo el milagro de que hablare a 
continuacion.

Los rumores atentatorios contra mi persona por la causa referida han seguido 
y siguen en esta Ciudad, en la que no contando con mi seguridad personal, ni 
con la aseguranza correspondiente a un Funcionario del Goberno para el libre y 
legal desempeño de su destino; oficie con fechs 12 de este mes al Sr Alcalde 
1º dandole parte de todo, y requiriendo a que obrase con arreglo a las leies en 
obsequio del servicio nacional, del orden publico, de mi decoro, y seguridad 
personal. Me veo en el caso de elevarlo al conocimiento de V.S. esperando se 
servira protegerme con el ecsorto correspondiente a las Autoridades constituidas 
para la proteccion de los Funcionarios del Gobierno

Presentose, como queda dicho, la Curandera el 11 por la mañana a Castellciudad, 
y tras ella una numerosisima copia de alucinados solicitando el remedio de sus 
dolencias. Entre otros trato de curar a un desgraciado, que de algunos años aca 
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tenia tan encorvada la columna vertebral, que puesto en pie le baxaba la barba 
casi a tocar las rodillas, y tenia ankilosadas las articulaciones de la maior parte 
de las vertebras dorsales, y cervicales. Sin embargo se empeñó en aderezar aquel 
arco con medios violentos, que se reduxeron a una fuerte extension acia atras de 
la corvadura cervical, y a mantener la parte extendida por medio de una clase 
de vendage formado por una cinta fuerte, nueva y recogida a manera de cordon 
atada tan estrechamente entre el hyoides y laringe que era imposible meter 
cuerpo alguno entre dicha cinta, y las partes sujetas a la ligadura, pues el cordon 
estaba encajado profundamente en un surco formado en las partes blandas bien 
que sin solucion de continuidad en ellas. Las extremidades de la cinta anudada 
en la parte media de la sutura coronal despues de haber subido a ella por detras 
de los angulos de la mandibula inferior apretando las parotidas baxaban a lo largo 
del dorso a atarse tirantes en una correa que ceñia el cuerpo del desgraciado, que 
falleció a poco rato de haber sufrido las referidas maniobras; lo que dio margen 
a la captura de la Curandera, y traslacion a las carceles de esta Ciudad en cuio 
Tribunal de 1ª Ynstancia se instruie el criminal correspondiente.

El dia 13 por la mañana se verifico la inspeccion y autopsia del cadaver, y de 
ella resulto estrangulacion en la base de la lengua entre el hyoides y laringe con 
compresion fuerte de carotidas, y yugulares; un magullamiento considerable de los 
musculos cervicales posteriores frente la segunda y tercera vertebra con rupturas 
de fibras motrices y equimosis; las dos predichas vertebras hechas pedazos en la 
parte posterior y laterales formando una verdadera fractura farinacea; la espinal 
medula y sus membranas igualmente magulladas y equimosadas; los vasos 
sanguineos cerebrales bastante llenos de sangre sobre la substancia cortical; 
los ventriculos del cerebro con una cantidad de serosidad sanguinolenta: cuio 
conjunto con alguna hinchazon y mucho amoratamiento de cara singularmente 
en las narices con sus alrededores, labios y lengua y con el flujo que ahun seguia 
por la boca y narices de un humor espumoso, limfatico y sanguinolento ha 
dado margen a creher, que murio el infeliz asfixiado y apoplectico ia sea por la 
estrangulacion referida; ia por el destrozo en la cervix y medula; ia sea por la 
cooperacion de las dos causas referidas.

Es en resumen quanto creo deber elevar a V.S. esperando no mirara con indiferencia 
el estado en que me ha puesto en esta ciudad el cumplimiento de mis deberes 
como Funcionario del Gobierno y representante de V.S. cuia autoridad, y decoro 
actualmente estan sufriendo

Dios guarde a V.S. m. a.. Seo de Urgel  (12 tatxat) 15 abril 1843.   Jose Puig 

CINQUENA INSTÀNCIA

El cinquè i últim escrit encapçalat també per la Subdelegación de Medicina y 
Cirugia del Partido de Seo de Urgel, diu:

En haber sido robada la correspondencia de esta Ciudad es el motivo de que 
recibira V.S. mas tarde mi comunicacion, que por el correo dirigia a V.S., y es 
como sigue: el faltarme contestacion a la comunicacion y consulta que tuve el 
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honor de elevar a V.S. con fecha 2 del ultimo Setiembre sobre la curandera de 
Sanahuja, y sobre el Sangrador  de Orgaña D. Ramon Piulats me indica, que V.S. 
se hallaria ia en el estado de disolucion consiguiente a los trastornos politicos 
que felizmente han terminado en esta Capital. En consequencia no puedo menos 
de repetir substancialmente mi citado Oficio, y al mismo tiempo de darle parte 
de mi comportamiento acerca varias ocurrencias de Subdelegacion en la epoca 
discurrida desde entonces.

En mi referida comunicacion acusaba a V.S. el recibo de su oficio de 5 de agosto 
en el que se sirvio transcribirme el de la Suprema Junta de Sanidad  del Reino 
relativo al asunto escandaloso de la Curandera de Sanahuja, manifestando a V.S. 
que todavia no se que medidas se han tomado por el Sr gefe Superior Politico de 
Lerida para protexer mi Persona, sin embargo de haberselo prevenido la Exma. 
Junta; y para precaver repitan escenas, como la a que dio margen la Curandera 
de Sanahuja.

Esta ha vuelto ia a su casa libre de la carcel, y no dudo se tocarian todos los 
resortes para ocultar su criminalidad. El fallo de este Juzgado de primera Instancia 
fue: “Pague las costas, y le sirva de pena la carcel que ha sufrido”. No se si esa  
Audiencia aprobará o habrá aprobado tal fallo, el que ni siquiera aplica a la 
rea las penas de reglamento. Sobre este particular consultaba a V.S. si debia io 
reclamar dichas penas, y en este caso ante que Autoridad; o bien si debia quedar 
quieto con lo gestionado hasta ahora.

En cuanto al Sangrador de Orgañá D Ramon Piulats manifestaba a V.S. resultar 
reo de varios excesos en su practica de Medico segun informacion sumaria de 
testigos recibida ante el Alcalde de Orgaña que en consequencia tenia Oficiado 
a este con fecha 1 de setiembre  para que le exigiese la multa de cincuenta 
ducados con apercibimiento: y que en atencion a que despues de la propinacion 
de remedios internos ordenados por Piulats se siguieron varias muertes en sus 
enfermos. “Se sirviese V.S. decirme si debo pasar las diligencias al Tribunal de 
Justicia para la formacion del competente criminal”.

Este es el resumen del Oficio a V.S. de 2 Setiembre no contestado. Los tramites, 
que desde entonces ha seguido el asunto del intruso Piulats se deducen de los 
Oficios cuyas copias van adjuntas.

El Alcalde de Orgaña se desentendió de exigir los cincuenta ducados a Piulats, y en 
contestacion a mis dos oficios de num. 1, y 2 me dirigió                                                      el 
de num. 3. Acudi al Sr, Gefe Superior Politico de Lerida con el de num. 4, quien 
me contesto con el num. 5. Le remiti las diligencias acompañandolas con el de 
num.6 y en la devolucion de estas me dirigió el de num. 7.

El Alcalde de Ogañá paso a executar a Piulats pero sin efecto alguno por ser tan 
miserable que nada tiene para pagar. Num.8

Resulta de esto que Piulats ha quedado impune; y mui lexos de haber 
escarmentado ha crecido su petulancia y orgullo de modo que no solo sigue en su 
practica de Medico, lo que ha dado lugar a la formacion de  nuevas diligencias, 
de las que igualmente resulta haber cuidado facultativamente a una Niña, 
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haberla sangrado tres veces haberla propinado interiormente, y haber fallecido 
en seguida la enferma en un afecto medico; sino que ahora tiene la desfachatez 
de verter espresiones poco decentes e insultantes a los Facultativos de Orgañá, 
y al Subdelegado del Partido, sin reparar en embobar la comarca publicandose 
medico, y conductandose como tal, segun el num. 9

En este concepto Piulats debe pagar segun la leies vigentes cien ducados de 
multa por ser alomenos la segunda vez de traspasar los limites de sus Facultades 
con destierro de la Villa de Orgañá pueblo de su residencia a la distancia de diez 
leguas en contorno; y asi oficiaré al Alcalde de la misma para que le aplique 
dichas penas de reglamento con apercibimiento para la tercera.

Actualmente se forman diligencias para poner en claro y escarmentar en caso 
resulte lo que temo al Aiuntamiento de Alas de este Partido, quien ha reconocido, 
y conductado como a Medico al Cirujano D Agustin Pujol, que se ha establecido 
en clase de tal en dicho pueblo; y me figuro que en llegando el caso de habersele 
de exigir alguna multa de Reglamento al referido Pujol sucederá como el de 
Piulats, pues tampoco tiene con que pagar.

Si V.S. no toma en mucha consideracion lo que antecede  van a ser unos meros 
figurones alomenos en esta partes sus Subdelegados.

Si los intrusos no tienen caudal con que pagar las multas, “luant in pelle” como 
dicen los Juristas. Por lo regular cuando se procede contra algun intruso no es 
por la primera sola, sino por una larga serie de transgresiones: asi es que les es 
aplicable la pena de reincidente, que segun Reglamento deben sufrir en segunda 
y tercera vez: y parece que ahun incurren en la misma en primera los que no 
tienen otro medio de satisfacer por ser pobres,

Todos los abusos son regularmente efecto de la impunidad; y asi espero se servira 
V.S. decirme que debo hacer en los dos casos que acabo de referir, y actualmente 
tengo entre manos; con lo que tendré una pauta para lo sucesivo, no dudando de 
que me haria V.S. salir airoso en un negocio, en que interesa el Servicio Nacional, 
el decoro de la Facultat, el bien de la humanidad, y la representacion de V.S..

Dios guarde a V.S. muchos años. Seo de Urgel 17 Enero 1844

Jose Puig

M. Y. Academia Nacional de Medicina y Cirugia de Barcelona 

ANOTACIONS

La lectura de les Instàncies precedents, tot i la petita dificultat que presenta 
la redacció, l’ortografia i la construcció de les frases, ens permet entendre la 
situació sanitària, que tenien les comarques rurals, en aquest cas representades 
per les del nord de Lleida, a la meitat el segle XIX. 

Les curanderes i sanadors havien existit sempre, però en aquests anys, i més 
en aquestes comarques de muntanya, confiats en la tolerància de les autoritats, 
i en la problemàtica aplicació de les lleis, ensuperbits, sobrepassaren alguns, 
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com l’anomenada curandera de Sanaüja, les seves activitats habituals, i actuaren 
i executaren actes absurds i criminals que ens mostren fins on pot arribar 
l’estupidesa i la supèrbia d’una persona, i que crearen conflictes públics que les 
autoritats no sabien, o no s’atrevien a solucionar.

En el primer comunicat, els “Profesores de la Ciencia de Curar”, es reuneixen per 
comunicar a l’Acadèmia de Medicina que han advertit al Subdelegat del Districte 
de la situació intolerable, que tenen a la població, amb els curanderos.

Ja dos anys abans, el 1840 van denunciar la Maria Torres veïna de Tremp, i 
l’alcalde ni tan sols va contestar. Un escrit a l’Acadèmia tampoc va merèixer 
resposta.

(L’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, era la màxima autoritat 
sanitària, i a ella es dirigien els metges per a qualsevol problema administratiu o 
judicial, que no resolgués l’autoritat local)

Ara es presenta la curandera de Sanaüja a Tremp, i davant de la denúncia dels 
metges, l’alcalde constitucional, es limita a demanar-li el passaport i a posar un 
vigilant a la fonda on té el consultori públic, per mantenir l’ordre de la gentada 
que espera la cura dels seus mals, però li permet fer els seus negocis, no pren 
cap mesura, ni li aplica els càstigs i multes que exigeix la llei.

 A petició de l’Acadèmia, el Cap Polític de Lleida publica un decret en el Butlletí 
Oficial de la Província, que ordena a les autoritats fer complir la llei, però l’alcalde 
tampoc no en fa cas.

 Els que signen la Instància, ja no saben on recórrer, criden a la unió de tots els 
metges per acabar amb una situació intolerable, i acaben amb un clam angoixós 
al cel, i procurant estimular el zel de les autoritats, recordant que les multes 
augmentarien el tresor públic, i la presó, els braços per treballar, i advertint que 
el menyspreu a la llei recau també sobre les autoritats, el Govern, l’Acadèmia, la 
Facultat i els seus professors i fins i tot a la Nació.

En la segona Instància, el Dr. Tomàs Mir Subdelegat del Districte, que havia rebut 
l’anterior comunicació dels metges de Tremp, es dirigeix també a l’Acadèmia 
insistint en els escàndols i abusos que comet la curandera de Sanaüja. L’esmenta 
ja pel seu nom d’Antònia Batista, que no figura en l’escrit anterior, possiblement 
perquè aquells metges no el coneixien.

Ell va anar a Tremp per observar-la i la deducció lògica és que no tenia cap 
medicament màgic, ni cap do, i sí una “hipocresia y un fanatismo  muy sagaces”.

Ens dóna detalls de la força armada que l’acompanyava, un Joan Castella, militar 
retirat,  que devia ser un bon brivall. 

En aquesta instància igual que en la primera, el motiu principal, el que més els 
preocupa i més els indigna, és el poc cas que els fan, i la criminal tolerància que 
tenen totes les autoritats, per on els entabanadors passen, les poques o nul·les 
mesures que es prenen, la indiferència, la tolerància, i fins i tot la protecció que 
els donen, que els permet tota mena de malifetes, i que pública i descaradament 
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practiquin curacions desgraciades i enganyoses, el que és un insult a la ciència 
de curar, als veritables professors i a la mateixa humanitat. 

Una frase encara que hiperbòlica és demostrativa de la seva amargura: Qualsevol 
individu insignificant, es pot convertir en un agent destructor de la raça humana, 
i els veritables professors obligats a abandonar una ciència digna de millor sort. 

Espera que l’Acadèmia prengui seriosament aquest afer, i ho comuniqui a la M.Y. 
Junta Suprema de Sanitat, perquè prengui les mesures oportunes per impedir i 
tallar d’una vegada els abusos i escàndols d’aquesta curandera i tots els altres 
falsaris que puguin aparèixer.

En una tercera Instància, la “Junta Suprema de Sanidad del Reyno”, informada 
pels metges de Tremp, comunica a l’Acadèmia, que no pot tolerar aquests actes, 
i s’ha dirigit al Cap Polític de la Província de Lleida, perquè adopti les mesures 
oportunes per protegir el Dr. Puig, i faci respectar la llei.

Lamenta la situació angoixosa en que es troba el professor Josep Puig, subdelegat 
de sanitat a la Seu d’Urgell, per haver procurat corregir els abusos comesos per la 
curandera de Sanaüja, Antònia Batista. 

Aquesta, encara que havia estat expulsada de la Seu d’Urgell, com també ho 
havia estat abans, de Tremp, ha promogut un avalot, que amenaça la seguretat 
personal del subdelegat, amb l’objectiu de poder continuar abusant de la 
gent, i fent disbarats que ataquen directament l’honor de la ciència i les lleis i 
disposicions vigents, fins a ocasionar la mort d’una persona a la que va intentar 
adreçar la columna vertebral, per la qual cosa se l’hi ha obert una causa criminal 
al Jutjat de Primera Instància.

La Junta notifica a l’Acadèmia que no es pot tolerar que una curandera hagi 
ocasionat la mort d’un pobre infeliç, i promogui una revolta popular que posa 
en perill a un subdelegat de medicina, que a volgut complir el seu deure, i per 
tant ha ordenat al Cap Polític de Lleida, que prengui les mesures oportunes per 
protegir la persona del subdelegat, fent respectar la llei, en espera de la sentència 
de l’expedient judicial que es segueix contra Antònia Batista, per la mort que va 
provocar al malalt que es posà a les seves mans.

En el quart dels documents, escrit pel Dr. Puig, segurament el més demostratiu 
de la situació que patien els metges, i sobretot el mateix Dr. Puig, s’exposen amb 
claredat els principals successos, ocorreguts en aquells anys i que juntament 
amb la tolerància, la desídia, i la protecció d’algunes autoritats, ens expliquen el 
malestar i la situació dramàtica, que  unes curanderes i sanadors van causar als 
metges i també a la població, amb les seves actuacions atrevides i irresponsables. 

El Dr. Puig finalment descriu amb detall, l’actuació irracional i violenta que va 
oferir públicament la curandera Sanaüja, i el resultat de l’autòpsia, que ell va 
practicar.

Es presenta a la Seu d’Urgell la curandera acompanyada com sempre d’una 
multitud de fanàtics de la població, i d’altres pobles de la comarca, principalment 
de la Cerdanya, més obcecats com més perseguida és la dona. 

La curandera de Sanaüja. 1842

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg.39-60, ISSN: 0213-0718



52

Molt preocupat, el Dr. Puig va personalment a trobar l’alcalde, que es limita a 
demanar a la curandera, l’autorització per exercir la medicina, que naturalment 
no té, i el passaport que ella ni tan sols porta. (El passaport era el document 
d’identificació que proporcionava l’ajuntament als residents a la població, quan 
visitaven els entorns.)

Davant de les advertències que havia publicat el Diari Oficial de la Província, 
aquesta vegada l’autoritat es veu obligat a imposar-se, i comunica a la curandera 
que marxi i no torni més a la població, però no li aplica cap multa ni càstig. Ella 
diu que està de pas, camí de la vall d’Andorra. 

En foragitar a la curandera la gent s’amotina, i un aldarull de persones ofuscades 
i de baix nivell cultural, és sempre perillós. El crit de “Mori Puig!. Viva la dona!”, 
l’atemoreix.

A entrada de fosc, es presenta a l’alcaldia una multitud que encapçala un advocat, 
que segons el Dr. Puig devia ser una bona peça, l’alcalde davant de la gernació 
també s’acovardeix, i ell com Ponç Pilat, cedeix i anul·la les ordres que havia 
donat al matí..

Uns dies més tard, la curandera retorna i entra a Castellciutat, un municipi a 
un kilòmetre de la Seu, acompanyada com sempre, recalca el Dr. Puig, d’una 
turbamulta de forassenyats. Amb això no necessita entrar de nou a la ciutat, es 
befa de l’alcalde, i satisfà la seva vanitat, en veure com acudeixen al seu encontre 
els habitants de la Seu.

La curandera es va sentir poderosa, i poc intel·ligent i ensuperbida va voler 
desprestigiar els metges amb una curació espectacular.

I aquí explica el cas patètic de l’intent d’adreçar un geperut. Per tant sembla que 
l’actuació, o millor l’execució, del gibós va ser pública.

Va voler curar a un desgraciat que des de feia anys, tenia la columna vertebral 
tan corbada, que la barbeta quasi li tocava els genolls. Un pobre infeliç, al que 
li oferiren l’oportunitat de recuperar la figura humana, i així no veure’s diferent i 
apartat del comú de la gent, va ser la víctima.

Va voler redreçar-la tibant violentament, i lligant una cinta forta i nova, que 
encerclava el coll, entre el hioides i la laringe, després de passar-la per darrera 
dels maxil·lars, la va cenyir de manera tan estreta sobre la sutura coroide, es a dir 
al cap d’amunt del cap, que era impossible fer passar res, entre la cinta i la pell. 
Després la tira baixava per l’esquena seguint la columna vertebral, i estirant-la 
amb fúria, va voler lligar-la a una corda que encerclava la cintura, per aconseguir 
mantenir la columna vertebral adreçada.

La maniobra que descriu el Dr. Puig, requereix una força física notable, una 
sensibilitat nul·la i una vesània extrema, que et permeten continuar tibant la 
corda, mentre la musculatura, els vasos, les vèrtebres, el coll del pobre geperut, 
cruixien, crepitaven, grinyolaven, espeternegaven, la cara passava de roja a grana, 
violeta, blava, negre, i el silenci era absolut, en no permetre la cinta lligada al 
coll, que l’escanyava, el més petit pas per l’aire, i així evitar que fossin audibles, 
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els crits, esgarips, i malediccions, que  interiorment proferia. Segurament la 
corda que li cenyia la cintura fermava també els braços, ja que de tenir-los lliures, 
hauria intentat defensar-se.

LA MORT, COM FA SEMPRE, EL LLIURÀ DEL TURMENT. 

L’informe d’autòpsia, no fa més que confirmar la tortura que va patir el desgraciat. 
La base de la llengua, les caròtides i les jugulars masegades i esfacelades, els 
músculs cervicals matxucats, amb les fibres trossejades, els teixits tous masegats, 
la medul·la tot i estar protegida per l’estructura òssia, masegada i amb equimosi, 
les dues vèrtebres cervicals, esmicolades en fragments tan petits, que semblen 
una pasta, el que el Dr. Puig anomena fractura farinàcia, els ventricles amb 
hemorràgies, i per últim la cara, el nas, els llavis i la llengua, morats i destil·lant 
encara una serositat sanguinolenta i espumosa, que confirma que l’infortunat va 
morir asfixiat per estrangulació, i la destrucció de la medul·la i de les vèrtebres 
cervicals. Aquestes lesions demostren la brutalitat i l’acarnissament amb que es 
va tensar la corda.

El desventurat va morir escanyat per compressió externa, de la mateixa manera 
que els condemnats a la forca o al garrot.

És necessari que la persona que va executar a aquest desgraciat,  a més de força, 
tingués la vesània i la mentalitat d’un d’aquells botxins de l’edat mitjana, que es 
balancejava agafat als peus del penjat per accelerar la seva mort.

En la cinquena relació encapçalada també pel Subdelegat de la Seu d’Urgell, el 
Dr. Puig informa, que un escrit del dia 2 de setembre del passat any no ha estat 
contestat. En aquest, insistia en les pertorbacions que causen la curandera de 
Sanaüja i el sagnador d’Organyà, i això significa que aquella continuava exercint a 
la Seu, nou mesos després dels fets relatats en l’informe anterior, que li valgueren 
un judici, i una condemna per causa criminal.

Excusa la falta de contestació per part de l’Acadèmia, a les pertorbacions 
polítiques que ha patit Catalunya, en especial Barcelona i que en aquest moment 
estan ja superades. (Es refereix a la revolta contra el regent Espartero, que el 
general va voler sufocar bombardejant Barcelona, des del castell de Montjuïc, la 
major part dels dies del mes de novembre de 1843. Més de tretze mil projectils 
caigueren sobre la ciutat assetjada. La insurrecció va acabar el 10 de gener de 
1844, amb la rendició de Figueres.)

El Dr. Puig es queixa, perquè no sap si el Cap Superior Polític de Lleida, ha pres 
mesures per protegir la seva persona, tampoc sap si l’Audiència aprova aquesta 
sentència, que no aplica les penes reglamentàries, i que deixa en llibertat a la 
curandera, després del poc temps de presó preventiva que ha sofert. Pregunta si 
pot reclamar aquelles penes, a quina autoritat pot fer-ho, o si és millor deixar-ho 
i conformar-se. Amb aquesta darrera frase mostra la seva desil·lusió, i dóna a 
entendre que confia poc en la justícia.
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El sagnador d’Organyà ha continuat actuant com si fos metge, malgrat que té un 
comunicat de l’alcalde perquè pagui una multa de cinquanta ducats i l’advertència 
de cessar en la seva activitat fraudulenta. 

Havent aparegut alguns morts després de tractaments aplicats pel mencionat 
Piulats, el Dr. Puig pregunta si ha de denunciar-lo al Tribunal de Justícia. Molta 
inseguretat i poc recolzament devia tenir el Dr. Puig, quan feia aquesta pregunta. 

Aquest és el resum de l’escrit enviat el dia 2 de setembre.

L’alcalde no l’hi ha exigit els ducats de la multa, i aquí apareixen un nombre  
d’oficis creuats entre el Dr. Puig i el batlle, que no es troben a l’Acadèmia, ni a 
cap dels arxius consultats.

Finalment sembla que l’autoritat vol fer pagar la multa a Piulats, però aquest és 
tan miserable que no té res, i és declarat insolvent

Però Piulats en comptes d’escarmentar,. vista la benevolència amb què ha estat 
tractada la curandera, s’ha encoratjat, presumeix i descaradament actua com 
si fos metge i tractant malalts, entre ells una nena que ha mort, després de 
tres sagnies, no paga la multa que se l’hi ha imposat, ignora l’advertència de 
cessar en la seva activitat fraudulenta, i el que és més sorprenent, es burla i 
insulta els metges d’Organyà i el subdelegat del districte. Tampoc no fa cas de 
l’ordre de desterrament i no paga les multes que es van doblant i acumulant per 
reincidència. 

Segons les lleis vigents, Piulats haurà de pagar pel cap baix 100 ducats de multa, 
perquè almenys és la segona vegada que incompleix l’exili que se li va imposar, 
d’allunyament de deu llegües al voltant d’Organyà, i així li ho comunicaré a 
l’alcalde perquè l’hi faci complir la llei, i l’hi apliqui les penes.

Un altre intrús Agustí Pujol s’instal·la com a metge al municipi d’Alas. Tots ells 
són reincidents per segona i tercera vegada, però no tenen amb què pagar, i com 
diuen els juristes “luant in pelle”, haurien de pagar amb la presó. (La frase llatina 
original i completa és “Qui non habet aere luat in corpore”, qui no tingui diners 
que pagui amb la seva persona.)

Entre el Dr. Puig, l’alcalde d’Organyà, el Cap Superior Polític de Lleida, i el fals 
metge Ramon Piulats, es creuen fins a 9 oficis, que no ha estat possible de 
localitzar.

 Un mateix pensament, es va repetint al final de totes les instàncies. Tots els 
abusos són deguts a la impunitat que tenen aquests intrusos, per la deixadesa 
i segurament també, perquè els que haurien d’impedir-ho creuen beneficiosos i 
útils els curanderos. Acaba demanant una normativa que li indiqui què ha de fer 
en aquests casos, i una solució enèrgica que el faci sortir airós, en un negoci que 
interessa a tothom, i que acabi amb aquesta situació, en bé de la humanitat i del 
representant de V.S.
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COMENTARIS

El curandero, sanador, fetiller, bruixot, endevinador i els equivalents femenins, 
i potser s’hi podrien incloure una bona part de les medicines alternatives, han 
existit i perviuen en totes les cultures i en totes les societats, i han estat els 
precursors de la medicina científica actual. 

En alguns pobles i durant molt de temps, van ser l’única ajuda i consol que 
tenien davant de les malalties, les angoixes i la mort, aquestes societats poc 
desenvolupades.  I algunes avui continuen en la mateixa situació.

A l’antiguitat, la pràctica de la medicina ja es fonamentava en l’observació dels 
malalts, i en les modificacions físiques, en els humors i emuntoris que presentaven 
i en totes les cultures, egípcia, babilònica, índia, xina grega, alexandrina, aràbiga, 
llatina es formaren escoles mèdiques que es dedicaren a la investigació i a la 
formació de professionals de la medicina i de la cirurgia que ja operaven les 
cataractes, trepanaven cranis, i extreien càlculs de la bufeta urinària. Aquests 
professionals de la medicina, amb coneixements mèdics limitats i recursos 
quirúrgics arriscats, estaven dedicats exclusivament a les minories nobles, riques 
i poderoses del país. La resta majoritària de la població, recorria, quan ho feia, i 
sempre en estadis avençats de la malaltia, a afeccionats, de bona voluntat, que 
en general creien en forces externes, immaterials, que atacaven els humans per 
malvolença, o rancúnia dels veïns o odi dels enemics, i la terapèutica que usaven, 
era més o menys efectiva, segons eren els dots d’observació, de deducció, i de 
convicció, que tenia el sanador.

Podríem creure que les escoles primitives i els seus alumnes es convertiren passats 
els segles, en les Facultats i en els metges actuals. La resta, els que no tingueren 
l’oportunitat, no pogueren, o no saberen, o es conformaren i seguiren creient en 
la màgia i en els seus poders ocults, formaren els sanadors i curanderos actuals. 

Fins al segle XVIII, el límit entre la medicina científica i la intuïtiva, o basada en 
influències astrals i elixirs meravellosos, era poc definit i fàcil de traspassar. 

Possiblement aquí, en el nostre país, i en Europa Occidental durant el segle 
XIX i el primer terç del segle XX, la importància social dels sanadors, va tenir 
la seva més alta incidència. Es pot dir que cada poble tenia el seu curandero o 
curandera, i en cada comarca n’hi havia un de més prestigi, on acudia la gent 
de l’entorn en els problemes greus. Quasi mai s’enfrontaven a la medicina oficial 
i en general les autoritats no intervenien, si no era en algun cas extremadament 
agosarat i imperdonable com el que perpetra la curandera de Sanaüja. 

En el segle XIX hi havia hagut un avenç notable de la medicina científica, 
l’anatomia era ben coneguda i la fisiologia, i la bacteriologia havien donat un 
gran pas endavant, l’anestèsia i l’asèpsia havien fet avançar a la cirurgia, però 
la terapèutica continuava molt limitada, poc gratificant, escassament operativa, 
i en ocasions agressiva. La sagnia, un tractament que havia arribat a ser la 
panacea universal, havia fet molt mal, i estava ja a les acaballes, i la purga i 
els laxants no contribuïa gaire a la cura de les malalties. Els extractes vegetals, 
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guaiacol, quinina, digital, i minerals, mercuri, arsènic, iode, or, eren específics 
limitats, tenien la seva toxicitat,  i eren de maneig no fàcil. L’atenció mèdica i els 
medicaments, no estaven a l’abast de les famílies humils, que eren moltes. 

Tot això ho intuïen els curanderos, que empraven molt poques drogues, i 
abusaven d’oracions i encanteris i d’extractes viscerals d’animals mítics, com el 
corb, els escorpins, o la serp. Els metges, especialment els rurals, obcecats en el 
descobriment de drogues miraculoses, en general derivats minerals o extractes 
vegetals (“La Terapéutica en Veinte Medicamentos. Huchard 1910)  confiaven 
en els nous preparats que periòdicament recomanava algun metge de prestigi 
de la ciutat, i oblidaven que l’ésser humà està compost a més d’un cos físic, 
també d’un esperit, d’una voluntat, d’unes esperances d’unes il·lusions, d’uns 
dubtes, d’unes inseguretats i d’unes pors, que en aquells anys, com potser passa 
també ara, tenien un tractament poc assequible a les drogues, i més sensible a 
la caritat, el suport, la comprensió i l’estimació.

Per altra part la medicina rural estava escassa de facultatius. Encara als anys 
trenta del passat segle, alcaldes de pobles, acudien el mes de juny, al vestíbul 
de la Facultat de Medicina amb la intenció de contractar algun recent llicenciat 
per metge titular, però en molts pobles agrícoles allunyats de les ciutats,  per a 
una bona part de la població, el metge titular era inabastable  a la seva minsa 
economia, encara que en moltes localitats, la guàrdia civil i els declarats pobres 
en un document oficial exposat a la porta de l’ajuntament, tenien assistència 
mèdica i farmacèutica gratuïta, a càrrec del municipi. 

El curandero rural, ingenu i persuadit dels seus poders, avui pràcticament ha 
desaparegut, però durant molts anys va ser, en alguns llocs, l’única persona a 
la qual podien acudir els desvalguts i necessitats. Possiblement els beneficis i 
l’ajuda que va proporcionar a molts d’ells, és superior als  perjudicis i danys que 
va poder causar

Les oracions, la cura de l’espatllat i del mal d’ull, els cataplasmes de pa torrat o 
d’herbes, la sang d’un pollastre sacrificat a mitjanit amb lluna plena, no causaven 
cap mal i per què no un bé, si originaven una esperança?

Tots aquells que hem exercit la medicina de peu, sols, aïllats, en pobles de 
muntanya, els anys cinquanta del segle passat, sense més mitjans complementaris 
que els que donaven els cinc sentits, i el sentit comú, sabem que molts dels 
malalts, quasi sempre els més agraïts, que hem curat, no ho han estat per la 
medicació que els hem administrat, ni pel diagnòstic, que en moltes ocasions no 
hem estat capaços de descobrir, sinó per l’atenció, amb que els hem escoltat, i 
l’ajut, la comprensió i l’esperança que els hem donat.

La mare naturalesa ha completat l’obra. Recordo que l’any 1945, en començar 
la carrera de medicina, el metge del meu poble, m’explicà una anècdota. El Dr. 
Gallart Monés, company seu de curs, de petit va patir una poliomielitis que li 
va deixar una lleugera coixesa, i amb ella anava a la Facultat, des del Prat on 
vivia, caminant amb espardenyes per estalviar el tren, i en arribar es posava unes 
sabates que li guardava el bidell. Amb esforç, vocació, i intel·ligència va arribar 
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a ser el digestòleg de més prestigi de Catalunya i fundador de l’escola d’Aparell 
Digestiu. Un dia, quan ja era una celebritat, un company de curs, metge d’un 
poble, l’hi preguntà: Com és, Dr. Gallart que un malalt amb úlcera, tractat per 
mi amb bicarbonat no millorava, i amb les oblees que li va  donar vostè, amb 
el mateix bicarbonat, va curar?. “No ho prengui malament”, li contestà, però el 
bicarbonat receptat pel Dr. Gallart,  té una capacitat de curació molt diferent del 
que vostè  pot prescriure.

Un altre la vaig sentir jo personalment al Dr. Pere Barceló, el primer reumatòleg 
de Catalunya, director de l’Hospital de Malalties Reumàtiques, que durant molts 
anys, va ser el centre de referència d’aquesta especialitat. Ens contava a un grup 
d’estudiants d’últim curs, l’any 1951, que es presentà a la seva consulta privada, 
un malalt que venia d’un poble de la província de Lleida. Després de la història 
clínica i exploració, se li demanaren radiografies i analítica i el cità per una 
propera visita. En acudir de nou, molt eufòric exclamà: no sap doctor, com m’ha 
anat de bé, la injecció que em va posar. Ha desaparegut el dolor i puc fer tota 
mena de moviments. Ell quedà astorat, no havia posat cap injecció. En aquells 
anys, era habitual que tisiòlegs i reumatòlegs practiquessin, a la seva consulta, 
una velocitat de sedimentació globular a tots els pacients, per controlar l’evolució 
de la malaltia. L’extracció de 1’6 ml, de sang, amb una xeringa que contenia 0’4 
ml de citrat sòdic, va ser interpretada com la introducció d’un medicament de 
resultats meravellosos. 

Com una anècdota inusual, exposarem un cas real en què una maniobra 
matussera i inoportuna va estar a punt de provocar un greu accident a un 
nadó. Era recomanat per alguns sanadors que els infants portadors d’hèrnies 
congènites, si la nit de Sant Joan eren passats, per dintre l’esvoranc fet a la 
soca d’un roure, curaven si l’arbre malmès, embolicat després amb la roba del 
nou nat, no moria. Una nit de Sant Joan dels anys vint del passat segle, un avi 
que vivia en una casa a l’extrem del meu poble, va despertar-se a mitjanit, en 
sentir els lladrucs d’un gos, i uns crits desaforats i llunyans procedents d’una 
casa apartada uns centenars de metres, que demanaven socors urgents. Acudí 
al lloc de la cridòria i observà al voltant d’un roure, una àvia i una mare plorant 
agenollades en terra, un pare amb una destral, mall i tascons, un sanador i un 
nen encastat a l’obertura de la soca esberlada de l’arbre, que després de passar 
el cap per la bretxa vertical que havien fet al roure, quedà sense poder tirar ni 
endavant ni endarrere amb el risc de ser aixafat per la pressió elàstica del tronc 
obert. Introduint, amb precaució, un objecte metàl·lic a l’angle de l’obertura, per 
evitar la compressió, pogueren serrar la soca i alliberar la criatura. No sabem 
com va evolucionar la seva hèrnia, però els pares, que tingueren altres fills, no 
s’acostaren mai més a un roure.

Conclusions:Intentar curar les malalties físiques, les anímiques, les imaginàries, 
les secretes i les que són, encara avui, per elles mateixes incurables, ha estat 
sempre una il·lusió de la humanitat. La medicina científica s’ha basat sempre i 
ha anat progressant, primer en l’observació del cos, i a poc a poc en la fisiologia, 
química, anatomia patològica, microbiologia, etc. També sempre i en totes les 
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èpoques els éssers humans han patit desenganys, dolors, angoixes, afliccions, 
que no han pogut remeiar ni metges ni medicaments. Al final sempre hi ha 
la mort, i aquesta encara que la medicina ha aconseguit endarrerir-la, acaba 
imposant-se.

És natural que en tot temps algunes persones hagin pogut creure que tenien 
la virtut d’invalidar les malalties, amb l’ús de poders ocults, derivats de forces 
celestials o demoníaques, o provinents de la naturalesa, o dels astres, o de la 
capacitat d’una intel·ligència privilegiada. 

Creient que posseïa aquestes qualitats, més pel prestigi que adquirien a la vila, 
que pels minsos rendiments que podien obtenir, en tots els pobles, apareixia 
algun d’aquells visionaris, que a hores lliures, rebia a casa seva a aquells que 
cercaven ajuda i consol. Periòdicament sortia entre ells, un de més eixorivit, més 
ambiciós, més coneixedor de la naturalesa humana, amb més barra, cobdiciós, 
que enlluernava a aquella gent modesta i inculta, i ampliava el seu territori d’acció 
a la comarca, i si l’èxit l’acompanyava, la supèrbia el cegava, s’enfrontava a qui 
se li oposava, provocava avalots en les poblacions, es creia totpoderós, i recorria 
la regió cometent algunes atrocitats.

Això és el que va passar amb la curandera de Sanaüja. 

No podem oblidar, però, que ella tenia una protecció de les autoritats de les 
poblacions per on passava, que les seves actuacions duraren molts anys, que 
tenia una multitud que la seguia, i que naturalment la defensava, fins a cridar 
en moments de tensió “Mori Puig! Viva la dona!”. És evident doncs, que moltes 
persones, l’apreciaven, l’hi donaven suport, la necessitaven i estaven agraïdes a 
les seves cures, els seus tractaments, i els seus consells. I és que la naturalesa 
humana, és molt complicada, la sensibilitat, la consciència, l’ètica, la moral, les 
reaccions davant de problemes són personals, i si no és fàcil entendre les nostres, 
és molt més difícil entendre les dels altres.

El Dr. Puig, i els metges de Tremp, Talarn, i la vall d’Andorra, i també l’Acadèmia 
i el Cap Polític de Lleida, varen tenir molts mals de cap, que no saberen resoldre, 
causats per una dona sense cultura, sense poder polític, només amb la força que 
li donava la seva voluntat i la incapacitat de renunciar a uns dons que ella creia 
posseir.

Les Instàncies no expliquen el final de la història. En l’última, ens diu el Dr. 
Puig, que després de la condemna per la mort del contrafet, l’Antònia continuava 
visitant les poblacions de la comarca. Eren els temps. Eren aquelles persones. 
Nosaltres, on som? 

Agraïment

Al professor Àngel Manel Hernandez Cardona per la seva ajuda en aclarir algun punt 
obscur de les Instàncies i repassar el text 

Pere Miret i Cuadras
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La curandera de Sanaüja. 1842

Dos fragments del document núm 4, de data 9 d’abril de 1843, a l’arxiu 
de la RAMC
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Gimbernat, 2011 (**) 56, 61-68

DOCUMENTACIÓ A L’ACADÈMIA DE MEDICINA DE BARCELONA SOBRE L’EPIFITIA 
DE LES PATATES DE 1845 A CATALUNYA. 

CORBELLA CORBELLA, Jacint (**); GALLEGOS PANIELLO, Àngels (**)
(**) Acadèmic numerari RAMC; (**) Arxiu RAMC

Resum: S’aporten dades de nou documents, dels anys 1845 i 1846, de l’arxiu de la 
RAMC referits a la malaltia epidèmia de les patates, que va tenir una gran repercussió 
en diversos països d’Europa, en especial Irlanda.  Demostra una certa preocupació de 
les autoritats sanitàries, que volen saber les repercussions que aquest fet pogués tenir 
en els cultius de les zones frontereres amb França. Les dades que es troben en aquests 
escrits no mostren una gravetat ni preocupació especials. 

Paraules clau: Epifitia 1845. Patates. Catalunya. Acadèmia de Medicina de Barcelona. 
Josep Naudó.

Resumen: Se aportan datos de nueve documentos, de los anys 1845 y 1846, del archivo 
de la RAMC referidos a la enfermedad  epidémica de las patatas, que tuvo una gran 
repercusión en diversos paises de Europa, en especial Irlanda.  Demuestra una cierta 
preocupación de las autoritades sanitarias, que indagan sobre las repercusiones que este 
hecho  pueda  tener en los cultivos de las zonas fronterizas con Francia. La información 
de estos documentos no demuestra una gravedad ni preocupación especiales. 

Palabras clave: Epifitia 1845. Patatas. Catalunya. Academia de Medicina de Barcelona. 
Josep Naudó.

*

La Reial Acadèmia  de Medicina de Barcelona va fer, principalment durant el 
segon terç del segle XIX nombrosos dictàmens relacionats amb els aliments, més 
els d’origen animal: carn, llet i no tants sobre els d’origen vegetal. Normalment 
els dictàmens o informes es feien a petició d’algun organisme polític de 
l’administració: ajuntament, diputació, govern civil, o altres. Poques vegades la 
primera informació venia des  d’un origen mèdic. 

Aquí es presenta la referència d’un brot de patologia de les patates, que va 
originar nou documents, en que la informació ve, en bastants d’ells, a partir de 
les subdelegacions dels pobles.  És important valorar la data, des d’octubre de 
1845, que coincideix amb el brot més important de patologia de les patates que 
va originar la gran crisi de fam a Irlanda. 

En els documents de l’Acadèmia no es reflecteix la gravetat que el fet va tenir en 
altres països i sembla més aviat un fet d’observació que de preocupació clara. 
Però cal dir que si trobem esment de la patologia vegetal és per les repercussions 
que pot tenir en l’alimentació del país.
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El material d’estudi són els documents: Arxiu RAMC, 1845, lligall 27, núms. 
206, 207, 208, 209, 210, 211, 220 i 241 i  Arxiu RAMC, 1846, lligall 28, 
núm. 15. Es descriuran seguint aquest ordre.  Els quatre primers venen des de 
subdelegacions de la província de Lleida; altres quatre venen amb capçalera de 
la “Junta Suprema de Sanidad de Reino”, i l’últim, ja del mes de gener de 1846, 
del partit de Tremp.  

ELS QUATRE PRIMERS DOCUMENTS, PROCEDENTS DE LES SUbDELEGA-
CIONS. 

* El primer prové de la subdelegació de Medicina i Cirurgia del districte de la Vall 
d’Aran; enviat des de les Bordes, el 7 d’octubre de 1845, signat pel subdelegat, 
Joaquim Escol. (Probablement sigui 7 de novembre, amb error d’escriptura, 
perquè contesta a un ofici de 28 d’octubre). Es diu textualment: 

“... pongo en su conocimiento que la enfermedad de las patatas se halla muy 
extensa ya en todo este distrito, apareciendo una mancha de un color parduzco 
que tira a negro. Cuandio se observó esa enfermedad en ciertos pueblos de 
este distrito eran muy pocas las patatas afectadas, al revés de que ahora lo 
son la mayor parte de ellas introduciéndose dicha enfermedad en los pueblos 
más confines al Reino Francés. En el acto de la recolección todo el mundo se 
esmeró en separar las patatas dañadas de las sanas, pero a pesar de eso las 
almacenadas en las cuevas van afectándose de la misma manera todos los días 
siéndolo ya la mayor parte. No se puede augurar si la enfermedad es contagiosa 
entre las mismas patatas  o si cada una de ellas la trae ya en sí misma. .

He observado algunas diarreas en personas que hacen mucho uso de dichos 
tubérculos, acompañadas de debilidad y meteorismo, y eso consumiendo las 
patatas sanas, todo lo que prueba que dicha enfermedad existe también en las 
sanas. Ha muerto algún cerdo que se sospecha sea de resultas de haber comido 
patatas dañadas. 

Temo que la semilla de dicha planta se pierda, de modo que si continua 
propagándose dicha enfermedad como hasta aquí en el acto de sembrarlas 
en la primavera no quede ni una de sana.  He dado orden que envuelvan las 
patatas sanas de carbón pulverizado a fin de procurar la conservación de las 
mismas y la destrucción de contagio. 

Lo que pongo en conocimiento de V.E. a los fines convenientes, reservándome 
dar a V.E. cuantos detalles observe de dicha enfermedad...” Està dirigit a la 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.  

* Una segona comunicació ve de la subdelegació de Medicina i Cirurgia del partit 
de Tremp. Està signada a Talarn el 5 de novembre de 1845 pel subdelegat Tomàs 
Mir. També és resposta a un ofici de 28 d’octubre. Va dirigida a l’Acadèmia. Diu: 

“... después de practicadas las más estrictas diligencias para investigar el modo 
como se han presentado las cosechas de patatas en este país, las enfermedades 
si las hubiera observado... resulta:  Que en este país jamás se ha observado 

Jacint Corbella Corbella; Àngels Gallegos Paniello
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enfermedad alguna en las patatas que haya sido trascendental a pesar de ser 
grande el cultivo que de las mismas se ha hecho y hace de él, en términos de 
estribar el principal sostén y manutención de las clases agricultora y proletaria 
(muy numerosa en esta) en dicho fruto. 

Únicamente se ha observado en algunos años de lluvias copiosas, y en las tierras 
muy fértiles, formándose algunas lombrices que deterioran y aun destruyen una 
porción del tejido de algunas  patatas, quedando intactas otras próximas...  ... 
Es notable también la particularidad de criarse las patatas  mucho mejores, de 
mejor gusto y calidad (aunque menos abundantes) en las tierras poco fértiles 
algo arenosas y pendientes. 

No dudo que V.S. está bien enterado del carácter, curso y progresos (que) ha 
presentado la fatal enfermedad destructora de las patatas en los países del 
Norte y parte de Francia, pero no debo omitir que testigos oculares bastante 
fidedignos... ...existe ya en el pueblo llamado Seyx (sic) de Francia, cuatro o 
cinco leguas distante del próximo pueblo español, por la parte de los Pirineos 
llamada Tabascan, correspondiente al vecino partido de Sort... ... consiste la tal 
enfermedad en unos granitos al parecer purulentos que abriendo o cortando las 
patatas se observan en ellas y que desprenden un olor muy fétido e insoportable, 
siendo muy dañino y pestiferoso... uso aún para los animales irracionales. “ 

* El tercer document ve de la Subdelegació de Medicina i Cirurgia del partit 
de Seu d’Urgell. També és resposta a l’ofici de 28 d’octubre. La data és 6 de 
novembre de 1845 i està signat per Josep Puig. Diu: 

“... de varios informes tomados de varios cosecheros..,. al ramo de patatas 
resulta que la cosecha de este año se ha presentado como regularmente con los 
demás años y no es corta”.  Explica que hi ha dos tipus de patates, unes blanques 
i altres una mica més rosades, i les que es cultivem més són las “denominadas 
Inglesas”.   “Se me ha asegurado que en alguna casa se ha observado mayor 
disposición de la putrefacción que no en los otros años...” però no és causa de 
preocupació. 

* Un quart document, molt més curt, ve de la subdelegació de Balaguer i diu: 
“me han informado que las patatas son de las llamadas inglesas y comunes, 
que no presentan enfermedad alguna, que su cosechas es de unos dos tercios, 
no habiendo que notar cosa particular en años anteriores...”. 

QUATRE DOCUMENTS DE LA “JUNTA SUPREMA DE SANIDAD DEL REINO 

Fins aquí els quatre documents (1845/206 a 209), que tenen informació que ve 
directament dels partits consultats: Vall d’Aran, Tremp, Seu d’Urgell i Balaguer. 
Els informes van des d’una patologia relativament petita fins a la normalitat. Ara 
hi ha quatre documents més (1845/210, 211, 220 i 241) que venen de la Junta 
Suprema de Sanidad del Reino. 

* Amb el número 210 de l’arxiu, però realment amb data anterior, de 6 d’octubre 
de 1845.  Està dirigit al Gobierno Político de la Provincia.  Tarragona. Es diu: 



64

“Con la reserva que exige la gravedad del caso...  haberse  manifestado 
aquí, apenas, en las patatas de la cosecha de hogaño, la enfermedad que 
ha alarmado casi todos los gobiernos del continente europeo, por el influjo 
que ejercen en la salud de la numerosa clase jornalera, por ser la base de su 
alimento, y el del ganado que divide con ellos las fatigas del campo. En España 
además del pueblo el ejército consume en los ranchos inmensa cantidad de 
este tubérculo, debe llamar, me parece, la atención de las autoridades, a fin de 
evitar las desgracias con que ha afligido algunas comarcas el uso de las patatas 
contaminadas de la ephyphytosotia. Esta consiste en la alteración de la patata 
azootizada de cada tubérculo comunicándole entonces un olor hediondo y gusto 
nauseoso y causando a quien haya comido ese veneno dolores de estómago 
más o menos fuertes según sea la cantidad de solanina formada en ellas por 
la fermentación... no se ha presentado todavía a mis investigaciones, las que 
continuaré en cuanto lo permita el mal estado de mi salud... “. Signa José 
Naudó. Está dirigida al “M.Y. Sr. Jefe Superior Político de Tarragona”.  Es copia. 
Bolza. Signa El of.  mayor Toscano.  No hi ha data de signatura. 

* Amb el número 211, amb la mateixa capçalera de la Junta Suprema, i amb 
data 11 d’octubre de 1845, signat a Tarragona, es diu: 

“...Reservado... Son las 9 de la noche y acabo de recibir por el correo la carta... 
en que me participa haber observado en la Seu de Urgel la enfermedad de las 
patatas que tan alarmados tiene a varios Gobiernos de Europa. Don José Naudó, 
que es el que lo escribe, es un farmacéutico de Reus, que gozaba de bastante 
crédito, pero que habiéndole (...?) demente ... le pusieron bajo tutela... ...Se 
me presentó varias veces pidiendo pasaporte para Francia y se lo dí, habiendo 
notado que ya no había la demencia que se le suponía...  ...traslado hoy su 
comunicación al Gefe Político de Lérida...” Tarragona 11 de octubre de 1845 
= Excmo. Sr. Francisco Bolza = Excmo. Sr. Presidente de la Junta Suprema de 
sanidad del Reyno. = Es copia. El of. mayor. Toscano.”

* El tercer document, molt breu, amb la mateixa capçalera, està signat a Madrid 
el 21 d’octubre de 1845. Signat per “El of. mayor Fermín Sánchez Toscano. El 
text complet diu: 

“Para que esa Academia informe, pronta y reservadamente, lo que se le ofrezca 
y parezca, remito a V.I. con acuerdo de la Junta Suprema de Sanidad, copia 
de la comunicación dirigida a S.E. en 11 del corriente por el Sr. Gefe   político 
de Tarragona, relativa a la enfermedad desarrollada en las patatas de Seo de 
Urgel.  Dios guarde a V.S... Madrid 21 de octubre de 1845”.  Està dirigit a la 
Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 

* El quart document de la Junta Suprema, signat igualment per F.S. Toscano, està 
dirigit al Vice-president de l’Acadèmia, amb data 30 de novembre de 1845, diu: 

“Enterada la Junta Suprema de Sanidad de la comunicación documentada de 
esa Academia de 19 del corriente relativa a la enfermedad de las patatas, 
que tan alarmdos tiene a varios Gobiernos de Europa, ha acordado encargue 
a V.S. muy particularmente, como lo hago, que esa Academia dé sus avisos 
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reservados sobre este asunto a la de Zaragoza, a los Sres. Gefes Políticos de los 
distritos respectivos y a las demás  autoridades que convenga, sin perjuicio de 
continuar sus indagaciones con prudencia y de comunicar a S.. cuanto ocurra.  
Dios guarde a V.S. m.a. Madrid 30 de noviembre de 1845”. 

* L’últim document que hem vist d’aquest expedient, ja de l’any següent, ve amb 
capçalera, manuscrita, de la “Subdelegación de Medicina y Cirugía del distrito 
de Tremp”. Està signada a Talarn el 30 de gener de 1846 per Tomàs Mir (doc. 
arxiu RAMC  1846/lligall 28/ núm. 15). Està dirigida a l’Acadèmia de Barcelona 
i es diu: 

“Habiendo llegado a mi noticia haberse presentado  por la parte de Vilaller, 
inmediata a Viescas (sic?), la enfermedad de las patatas de que hiciera V.S. 
mención  en mi offº. de 5 de noviembre último, me dirigí desde luego al médico 
de aquella villa para que me informase... y con fecha 24 de los corrientes me 
ha contestado lo siguiente:  Verdaderamente se ha presentado la enfermedad 
de las patatas en este país, aunque no tan generalmente como al otro lado 
de los Pirineos porque solo ha atacado a las que se han criado en las tierras 
situadas en la llanura y bien estercoladas, pero que sin embargo de haberlas 
comido las personas limpias de todo lo dañado y haberlas dado en abundancia 
a los animales sin limpiar,  no se ha observado hasta en la actualidad novedad 
alguna en la salud de unos y otros...   ... parece que por ahora nada de alarmante 
ofrezca en nuestro suelo la enfermedad de las patatas; esto no obstante, 
vigilaré...” i segueix amb altres temes, principalment la despesa del correu.  

COMENTARI

L’any 1845 va ser el de la gran epidèmia (epifitia) de les patates a Irlanda, que 
va marcar la història del país, amb una gran fam, la mort de moltes persones, 
i la pèrdua, per mort o emigració de gairebé un quart de la població, que 
diuen va passar de vuit a sis milions d’habitants.  Va afectar a diversos països 
d’Europa, entre ells França. A Espanya sembla que no va tenir una repercussió 
tan important. De tota manera va crear una certa alarma, el que es comprova, si 
més no, en la documentació de l’arxiu de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona.  
Aquí es vol donar notícia del fet, que va motivar la redacció de nou documents, 
conservats a l’Acadèmia, en un espais d’uns tres mesos, entre finals d’octubre de 
1845 i gener de 1846.  

Documentació a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona sobre l’Epifitia de les patates de 1845
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Document Arxiu RAMC, 1845/27/220
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RAMON TURRÓ I AUGUST PI-SUÑER,  PROMOTORS DE L’ESCOLA BIOMÈDICA 
CATALANA (**)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans

Resum: L’escola científica més important en el segle XX a Catalunya ha estat l’Institut de 
Fisiologia. Entre les seves arrels cal destacar l’obra de dues persones: Ramon Turró, des 
del Laboratori Municipal i August Pi-Suñer, creador de l’Institut. Es remarca la relació 
estreta, de mestre a deixeble, i d’amistat familiar, entre Turró i Pi.  S’assenyalen també 
altres antecedents de la recerca mèdica a Catalunya en el segle XIX, principalment els 
treballs de Santiago Ramon y Cajal a la facultat de medicina i de Jaume Ferran en una 
etapa anterior del Laboratori Municipal. 

Paraules clau:  Ramon Turró. Laboratori Municipal de Barcelona, August Pi-Suñer. 
Institut de Fisiologia. Escola Biomèdica Catalana.  

Resumen: La escuela científica más importante en el siglo XX en Catalunya ha sido la del 
Instituto de Fisiologia. Entre sus raíces cabe destacar la obra de dos personas: Ramón 
Turró, desde el Laboratorio Municipal y Augusto Pi-Suñer, creador del Instituto. Se 
remarca la estrecha relación, , de maestro a discípulo y de amistad familiar, entre Turró 
i Pi.  Se señalan también otros antecedents de la investigación médica en Catalunya en 
el siglo XIX, principalmente los trabajos  de Santiago Ramón y Cajal en la facultat de 
medicina i de Jaume Ferran en una etapa anterior del Laboratorio Municipal. 

Palabras clave: Ramon Turró. Laboratorio Municipal de Barcelona, Augusto Pi-Suñer. 
Instituto de Fisiología.  Escuela Biomédica Catalana.  

*

El concepte d’escola biomèdica, de biomedicina, ha anat variant els seus 
enfocaments. Aquí va començar el seu desenvolupament, més de fet que de nom,  
cap a l’últim terç del segle XIX, quan es va veure que les que eren i que després 
se n’ha dit “matèries o ciències bàsiques”, facilitaven no solament el coneixement 
del cos humà (anatomia, histologia, fisiologia), sinó també el coneixement de 
la malaltia i que els seus progressos  tenien traducció directa en la millora dels 
malalts. Hi havia persones que des del camp de la medicina van començar 
dedicant-se  a aquests temes.  Avui en canvi són molts, en alguns llocs majoria, 
les persones amb formació inicial diferent de la medicina, del coneixement del 
malalt, que es dediquen a aquests aspectes bàsics. I així s’ha anat delimitant la 
diferència entre les que se’n diu “ciències de la salut” i “ciències de la vida”. Crec 
que calia fer aquesta petita introducció. 

Dos clàssics: botànica i anatomia. Hi ha dos pilars històrics, l’anatomia i la 
botànica.  El camp de l’anatomia és molt clàssic.  Però  encara anterior és el 
de la terapèutica amb les plantes. En aquest punt potser cal recordar, a més de 
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la tradició dels farmacèutics botanistes,  l’intent de Joan B. Foix, professor de 
Terapèutica el 1843, amb treballs sobre un Jardí Botànic. 

Dos intents no reeixits. L’estudi de la que avui seria clarament “biomedicina”, 
comença a créixer a Catalunya a finals del XIX, ja s’ha dit. I es fa per obra d’unes  
poques persones que estudien més els aspectes bàsics que no pas el tractament 
directe dels malalts.  El primer creixement real es produeix en dos camps, 
ambdós derivats de la introducció del microscopi. Aniran cap el que se’n dirà 
histologia i microbiologia. Apareixen dues personalitats actives i capdavanteres: 
Cajal i Ferran, coetanis rigorosos. Són els primers grans brots.  Però no van 
cristal·litzar aquí. 

Cajal  va ser el gran savi, el qui ha fet desenvolupar més el concepte de 
neurociències. Però a Barcelona va estar només quatre anys i mig com a 
catedràtic de la facultat, i una escola catalana d’histologia no va tenir continuïtat, 
malgrat que, com ell mateix explica, els anys més fèrtils de la seva producció van 
ser els pocs que passà a Barcelona.  La seva institució de treball era la facultat 
de medicina, però se’n va anar a Madrid. 

El segon, Jaume Ferran i Clua, treballa en el Laboratori Municipal. La institució 
serà un bon gèrmen, però ell, per problemes molt diversos, deixa d’estar-hi. 
Després Ferran farà la seva tasca,  brillant, discutida i independent, fins i tot amb 
continuïtat, però no arribarà a quallar en el concepte d’escola de biomedicina 
d’ara. Va fer un grup més tancat. En canvi, després,  des del Laboratori Municipal 
Turró si que ho aconsegueix. 

L’inici efectiu. Les dues personalitats que veritablement faran desenvolupar 
aquest camp de treball  (que portarà al concepte de biomedicina) són Ramon 
Turró, des del mateix Laboratori Municipal i August Pi Suñer des de la Facultat.  
Probablement va ser decisiu el fet de l’amistat personal,  que venia de família,  i 
les diferències d’edat. 

Turró no era pas una persona de caràcter fàcil. Havia estudiat medicina sense  
acabar-la;  --al final fou veterinari-- polemista uns anys a Madrid, fins i tot amb 
Letamendi. Era cantellut. Treballava en tasques de  laboratori i Jaume Pi Suñer, 
--el pare d’August--  que era catedràtic de Patologia General, de 1883 a 1897 
quan morí, massa jove, l’emparà com a cap del laboratori de la seva càtedra. Hi 
hagué amistat personal entre Jaume i Ramon, entre Pi i Turró.  Turró va destacar 
sobre tot en el camp de la que ara en diem immunologia, aleshores centrat més 
que res en vacunes i cultius microbians, i també en diagnòstics en la part més 
clínica. Era l’època daurada de la microbiologia, quan  s’anaven descobrint els 
gèrmens   causants de moltes malalties infeccioses, amb molts encerts i algunes 
errades. 

Jaume Pi-Suñer patia una tuberculosi que el va matar als 46 anys. Turró l’anava 
a veure a casa seva i quedà amic de la família. Quan Jaume morí Turró continuà 
amb l’amistat i ensinistrà en part el fill gran, August, aleshores estudiant, amb 
pràctiques i tècniques de laboratori. N’han quedat relats concrets en el record 
escrit d’algun fill d’August, explicant com Turró ensenyava al seu pare, per 
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exemple com els leucòcits fagocitaven la tinta xina. Des d’aquest enfocament 
August Pi Suñer és un deixeble directe de Turró.

L’any 1901 August Pi Suñer acaba medicina. Vol dedicar-se a la universitat, i 
el 1904, als 25 anys, és catedràtic de Fisiologia de Sevilla. Aconsegueix que el 
deixin continuar treballant en recerca a Barcelona durant un temps.  És acollit per 
Turró al laboratori municipal.  Segueix alguns anys, després demana l’excedència 
de catedràtic i continua a Barcelona, treballant com a metge, per viure, i fent 
recerca. Era dels pocs que en feia i aconseguí un cert nom. 

* Un altre  escenari. L’IEC. En un clima de reconstrucció nacional Prat de la 
Riba, president de la Mancomunitat, impulsa la creació de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) l’any 1907. El 1911,  per la necessitat del seu creixement, es 
creen tres seccions, cadascuna amb set membres. Una d’elles és la de Ciències. 
Entre els seus membres hi ha Miquel Fargas, ginecòleg, Ramon Turró i August 
Pi Suñer. L’any següent, 1912, més que res per l’empenta de Pi, es crea la 
Societat de Biologia, que farà reunions científiques, aplegant el que es treballa  en 
diversos llocs de Barcelona, i editarà els que eren magnífics volums de “Treballs 
de la Societat de Biologia” (TSB), en català. Cuida també, i això va ser molt 
important,  la relació francesa, principalment per medi del professor Eugène Gley 
i la Société de Biologie,  que li donarà difusió, recollint els resums dels treballs 
fets a Barcelona. 

Aviat serà el temps en que dos centres, interconnectats i amb bona relació, fan 
recerca a Barcelona, i reuneixen els seus treballs.  Pi serà catedràtic el 1915, 
quan es jubila el professor anterior, Ramon Coll i Pujol. El 1920 crearà l’Institut 
de Fisiologia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.  I a partir d’aquí es 
consoliden els dos centres més importants de recerca biomèdica a Barcelona. La 
immunologia, la fisiologia en els seus diversos sectors, després la bioquímica, i 
el que anirà seguint. són els temes de treball important.  Aquestes són les línies 
generals. Ara comprovem-ne alguns detalls. 

Mestratge de Turró. Ben aclaridores són  les col·laboracions directes entre Turró 
i el jove Pi. Algunes estan recollides a la Bibliografia Medical de Catalunya, quan 
l’exposició en el segon congrés de metges de llengua catalana de 1917 i també 
en el llibre de Pere Domingo sobre “Turró, hombre de ciencia mediterráneo”, 
publicat el 1970.   

Hi ha el treball: “Mecanismo fisiológico de la inmunidad natural”. “Por Ramon 
Turró, director del Laboratorio de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña 
y Augusto Pi Suñer, catedrático  de Fisiología de Sevilla”.   i es diu: “Extret 
dels ‘Trabajos del Laboratorio de investigaciones biológicas de la Universidad 
de Madrid’, vol. III, Diciembre 1904.  que eren publicats per Santiago Ramon y 
Cajal. 

També es publicà en alemany: “Der Mechanismus der natürlichen Immunitat 
auf physiologischer  Gruglage”, l’any 1905, com a mínim en dos llocs diferents, 
un és el ‘Centralblatt f. Bakteriologie , Parasitenkunde u. Infektioskrankheiten, 
39, 1905, 149-159. 
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La col·laboració en la publicació de treballs entre August Pi Suñer i Ramon Turró 
s’allargà encara alguns anys. En el primer congrés de l’Asociación Española para 
el progreso de las ciencias (Saragossa, 1908), presenten conjuntament un estudi 
sobre “Bacteriolisinas naturales”,  que també es publicà a la Revista de Ciencias 
Médicas de Barcelona i també fou recollit el mateix anys en els Comptes Rendus 
de la Société de Biologie. 

La última que hem vist és el treball, signat també per R. Turró i A. Pi Suñer “Sur 
les propiétés bacteriolytiques des tissus”,  presentat al XVI Congrés internacional 
de medicina de Budapest, el 1909.   Després Pi ja es va allunyant de la línia 
immunològica i s’endinsa en els diversos problemes de la fisiologia: aviat passarà, 
per un temps, a un primer pla l’estudi elèctric de l’activitat cardíaca.   

Aquí hi ha notícia d’un altre fet, el Laboratori de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, 
que recordem-ho, va ser fundada per estudiants, i després fou producte de la 
unió de l’Acadèmia d’una banda i el Laboratori per altra. Aquesta és una història 
diferent, important per a crear una sensibilitat per l’estudi de manera pràctica de 
les ciències bàsiques, entre els alumnes de medicina,  potser inicialment amb 
una finalitat més de docència (aprenentatge per part dels estudiants) que de 
recerca. 

Recordem encara un altre fet de la relació entre Turró i  Pi. Quan  el 27 de febrer 
de 1910  August Pi Suñer, només amb trenta anys, fa el discurs d’ingrés a la 
Reial Acadèmia de Medicina, aleshores de Barcelona, llegeix el seu discurs “El 
problema clínico”, l’encarregat de donar-li la resposta va ser Ramon Turró.  Ell 
mateix havia ingressat l’any 1894 amb un discurs sobre “La inmunidad”.

** Què ve després?   L’èxit d’aquesta col·laboració,  amb la tasca de més 
d’una institució, la primera l’Institut de Fisiologia, juntament amb el Laboratori 
Municipal,  formalment amb les reunions de la Societat de Biologia que publicava 
els seus TSB, que van tenir un ressò important.  Igualment el laboratori de la 
càtedra de Patologia General, amb treballs de Lluís Sayé, i el d’Obstetrícia amb 
Pere Nubiola. Jesús Bellido des de l’Institut va ser un pont important.  També 
era lloc de suma d’activitats d’altres institucions, o laboratoris,  de càtedres 
universitàries i alguna altra.  Aquesta Societat de Biologia fou el punt d’unió, la 
publicació en un volum anuals dels TSB, l’òrgan d’expressió, i August Pi Suñer, 
amb el suport que li donava la càtedra, el motor principal. 

Era com una obra unitària, però federada, amb un  cap que tothom acceptava, 
però amb una munió de col·laboradors de nivell molt alt, alguns treballant en 
altres llocs.   I aquí tenim també una visió de l’enfocament clínic, de la necessitat 
de col·laboració de la ciència bàsica amb la clínica aplicada, el que molt més tard  
s’ha redescobert amb el nom de “recerca translacional”, i que en realitat també 
es feia  en les clíniques mèdiques que havien muntat uns laboratoris propis, així 
serà l’exemple posterior de la Clínica Mèdica A de l’Hospital Clínic. 

Des del punt de vista de l’Institut de Fisiologia, es poden recordar els estudis, 
més al començament,  sobre l’activitat elèctrica del cor, l’ECG, amb els treballs 
de Pi-Suñer i Bellido des del 1910, també de Pau Agustí, i de seguida, juntament 
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amb clínics: Celis, Jaume Peyrí i l’ECG en malalts de lúes, i més ja.  Diem en 
un altre lloc. “La importància que va tenir per a la clínica la introducció del 
coneixement de l’electrocardiografia a Espanya es veu clarament en el fet que 
el capítol “La Electrocardiografia” del Manual de Medicina Interna de Teófilo 
Hernando i Gregorio Marañón, el 1916, va se redactat per Pi i Bellido”. 

He volgut marcar aquesta col·laboració inicial. Turró mor el 1926.  Després els 
camps d’estudi augmenten i fins i tot alguns membres de l’Institut, amb tasca de 
recerca ben destacada, fan el pont entre l’experimentació i la clínica.  Els dos més 
destacats són en el camp de la medicina interna Rossend Carrasco i Formiguera, 
amb els estudis sobre la diabetis, i en el de la cirurgia, els de Francesc Domènech 
Alsina, amb els estudis sobre el xoc. 

El Laboratori Municipal anava fent, ben relacionat sempre amb l’Institut, però 
independent. Hi destaquen Pere González Juan, després exiliat, retornat, apartat  
i enfosquit; i Francesc Duran-Reynals, amb projecció del seu nivell als USA. 

Resultat: Una primera consolidació. L’èxit científic d’aquesta diguem-ne “primera 
escola de biomedicina a Catalunya”, va ser gran, en dos vessants principals: 
per la ciència i per la llengua. El 1901, quan Pi acaba la carrera, gairebé no hi 
havia treballs en el camp de les bàsiques a Catalunya (llevat dels ja esmentats 
de Cajal i Ferran), i no hi havia cap grup organitzat de recerca. En català no 
es publicava res, en tot el camp de la medicina. El 1936, quan comença la 
guerra, hi ha un grup constituït en el camp de la fisiologia; les publicacions es 
compten per centenars  d’articles; hi ha els volums anuals dels TSB,  el català 
té un lloc sòlid en el món de la medicina: Congressos de metges de llengua 
catalana, catalanització de les acadèmies, revistes, en aquell moment dues prou 
importants: “La Medicina Catalana” i “Revista Médica de Barcelona”, a part 
d’algunes més; la Universitat Autònoma, i el fet polític: direcció pròpia de la 
sanitat a través de la Conselleria i el govern de la Generalitat. I un dels fonaments 
més importants per assolir aquesta situació ha estat la tasca de l’Institut de 
Fisiologia, i la direcció ideològica del grup d’August Pi-Suñer.   

Després ve el 1939, l’ensulsiada; la dispersió, l’aclaparament; la tasca de 
subsistència i pervivència.  La situació no torna a bellugar amb eficàcia fins 
després dels anys seixanta’s. Aleshores els paràmetres ja seran diferents. Ara 
tornem a tenir una situació presentable, potser acceptable. Ja no hi ha un sol 
grup directiu, sinó diversos i de bon nivell en la comparació internacional. També 
hi ha, per la força i diversitat dels continguts, una fragmentació. La representació 
d’investigadors catalans fora del país,  és alta, sobretot a la banda est dels USA.  
En altre lloc he dit que la capital mèdica de Catalunya estava a Nova York.  En 
canvi el català, com a llengua científica, es troba igual que gairebé totes les  
altres llengües, front al desenvolupament d’una nova lingua franca en el camp 
científic, l’anglès. Però aquesta és una altra història.  Els resultats de les nostres 
publicacions en el camp del que ara en diem ciències biomèdiques, són prou 
bons. Estem en una “segona escola biomèdica catalana”. 

Ara. Però la situació és dinàmica i no ens podem aturar, no podem deixar de 
pedalar sinó volem caure de la bicicleta. La persistència de l’èxit no la tenim pas 
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assegurada. Cal cuidar bé el conreu. La primera vegada un fet extern a Catalunya, 
la guerra, ens ho va  anorrear.  Ara la dimensió és diferent. De l’investigador aïllat 
es va passar a l’equip. Els equips col·laboren. Però ara han de ser les grans 
institucions les que treballin de manera conjunta.  Potser els grans equips de 
físics han marcat la primera pauta i  Ernest Lawrence marcant la idea de la 
“Gran Ciència”, ben explicada entre altres per Leo Lederman, en l’estudi de les 
partícules subatòmiques.  

Ara tenim encara un perill intern: cal mantenir. Mantenir costa un esforç més 
llarg en el temps i en recursos que crear: si volem mantenir, el que vol dir també 
fer créixer,  un nivell científic alt, no solament mèdic, cal dedicar-hi molt esforç 
personal i molt recolzament per part de la societat i del govern. I això va des 
de la qualitat de l’educació des de la base,  a la seguretat en la dedicació  del 
científic, fins al suport econòmic. Hi ha d’haver el paper de la societat civil, així 
amb el concepte recent de “fundraising”, que va més enllà del mecenatge clàssic.  
Però sobretot correspon ara al govern assegurar la continuïtat i vitalitat, com va 
correspondre a Prat de la Riba l’empenta  inicial en la creació de les estructures. 

(**) Text d’una comunicació presentada a l’Institut d’Estudis Catalans el 21 de 
Novembre de 2011
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AUGUST PI I SUNYER I EL PRIMER LABORATORI  
DE FISIOLOGIA.  

L’OBRA DEL DR. AUGUST PI I SUNYER (**)

CARRERAS I BARNÉS, Josep
Institut d’Estudis Catalans. RAMC.. 

Resum:  Presentació de l‘obra del professor August Pi-Sunyer com a iniciador del primer 
laboratori modern de Fisiologia a Catalunya. Creació d’escola de recerca. Projecció 
internacional. La Societat de Biologia. L’ Instituto de Fisiologia. Paper en la Universitat 
Autònoma. Activitat investigadora. Exili 

Paraules clau: Institut de Fisiologia de Barcelona,. August Pi-Sunyer. Societat de 
Biologia. Exili. 

Resumen:  Presentación de la obra del profesor Augusto Pi Sunyer como iniciador del 
primer laboratorio moderno de Fisiología en Cataluña. Creación de escuela. Proyección 
internacional. La Sociedad de Biologia. El Instituto de Fisiologia. Papel en la Univesidad 
Auònoma. Actividad investigadora. Exilio. 

Palabras clave: Instituto de Fisiologia de Barcelona. Augusto Pi-Sunyer. Sociedad de 
Biologia. Exilio. 

INTRODUCCIÓ

Amigues i amics membres de l’Institut, senyores i senyors,

En la introducció del llibre publicat amb motiu dels actes commemoratius del 
centenari del naixement d’August Pi i Sunyer celebrats per diverses institucions 
catalanes de setembre a desembre de 1979 es diu:

      “August Pi i Sunyer fou bàsicament un biòleg que practicà la Medicina i 
investigà en el camp de la Fisiologia, però fou també un apassionat de la missió 
universitària, de la política nacional, de la literatura, de la música i del paisatge 
i de la mar de l’Empordà tan entranyablement lligats a la seva nissaga” (1, p.7).

Entendran, doncs, que si tan diversos foren els àmbits d’actuació de Pi i Sunyer, i 
tenint en compte la quantitat i la importància de les seves aportacions, consideri 
que, en el temps de que disposo en aquesta sessió, no és possible fer una 
exposició mínimament detallada de la seva obra en cada un d’aquests àmbits. 
Però, la veritat es que això no em preocupa massa. Doncs són molts i molt bons 
els estudis ja existents sobre l’obra d’August Pi i Sunyer; fets uns a Catalunya i 
altres a l’estranger, fonamentalment a Veneçuela, amb la participació de familiars 
i de persones molt més qualificades que jo, molts d’elles que havien conegut 
personalment al mestre (2-7). 
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Per això, i amb l’objectiu principal de contribuir a proporcionar els trets fonamentals 
de l’obra de Pi i Sunyer a aquelles persones que, probablement per raons d’edat,  
no la coneixen massa bé, i d’estimular-les a llegir els estudis que he esmentat, 
basaré essencialment la meva presentació en la semblança biogràfica que sobre 
August Pi i Sunyer vaig exposar al Ple de l’Institut el 23 de febrer de 1998 (8). I 
faré només unes referències mínimes a una de les seves obres cabdals, l’Institut 
de Fisiologia, i a la seva obre en l’exili ; aspectes que seran tractats pels amics 
Jacint Corbella i Xavier Pi i Sunyer, respectivament.

CURRíCULUM ACADèMIC    

August Pi i Sunyer nasqué a Barcelona el 12 d’agost de 1879.  El seu pare, 
Jaume Pi i Sunyer, metge eminent i catedràtic  de Patologia General a la Facultat 
de Medicina, considerat com un dels creadors de  la medicina científica catalana, 
va morir quan l’August , que cursava els estudis de medicina, tenia disset anys. 
Obtingut el grau de llicenciat l’any 1899, a vint anys no complerts, August Pi i 
Sunyer es doctorà l’any següent a la Universitat de Madrid, tot presentant la tesi 
La vida anaeròbia . I l’any 1901 es va casar amb Carme Bayo i Puig, que fou la 
seva companya durant més de seixanta anys de matrimoni.

Des del moment de la seva graduació, malgrat la seva vocació predominantment 
científica, influenciada per l’exemple i l’ensenyament paterns i per la coneixença 
establerta amb Ramon Turró, científic de gran vàlua i gran amic del seu pare, 
Pi i Sunyer es va dedicar a l’exercici professional de la medicina ; obligat per 
diferents circumstàncies personals, en bona part econòmiques. Però la seva gran 
capacitat de treball li va permetre realitzar, al mateix temps, recerca científica 
sota la direcció de Turró, al Laboratori Microbiològic Municipal , i treballar, a 
partir de 1902, com a professor auxiliar de la Càtedra de Fisiologia de la Facultat 
de Medicina, regentada pel professor Ramon Coll i Pujol.

Decidit a dirigir les seves activitats cap a la investigació científica i la docència 
universitària, August Pi i Sunyer va opositar a càtedra i, al segon intent, l’any 
1904, va guanyar la plaça de catedràtic de Fisiologia de la Facultat de Medicina 
de Sevilla. Amb el pretext d’acabar les investigacions en curs al Laboratori 
Microbiològic, obtingué del Ministeri l’adscripció a la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona durant dos cursos. Però, en ésser desestimada una 
tercera petició de pròrroga, l’any 1908, Pi i Sunyer va renunciar a la càtedra 
de Sevilla per quedar-se definitivament a Barcelona, on va ocupar una Càtedra 
de Fisiologia General de caràcter purament honorari, creada per a ell per 
l’Ajuntament de Barcelona a petició de l’Associació Catalana d’Estudiants, al 
Laboratori Microbiològic, dirigit aleshores per Ramon Turró. D’aquesta manera, 
Pi i Sunyer va poder prosseguir la seva tasca d’investigació , al mateix temps que  
va desenvolupar una funció docent amb estreta col·laboració amb la Càtedra 
de Fisiologia de la Facultat de Medicina. L’any 1914, August Pi i Sunyer fou 
nomenat professor auxiliar interí de fisiologia, tot reincorporant-se oficialment a 
aquesta facultat.

Josep Carreras i Barnés
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I, un any més tard, en jubilar-se el professor Coll i Pujol, Pi i Sunyer obtingué per 
concurs la Càtedra de Fisiologia i el reingrés al cos de catedràtics. Mentrestant, 
havia ingressat com a membre numerari a la Reial Acadèmia de Medicina de 
Barcelona, l’any 1910, i a l’Institut d’Estudis Catalans, com a membre de la 
Secció de Ciències, l’any 1911.

Aquest any, quatre anys després d’haver estat creat  per Enric Prat de la Riba, 
l’Institut d’Estudis Catalans es va ampliar amb la creació de dues noves seccions, 
a més de la Secció Històrico-Arqueològica:  la Secció de Ciències i la de Filologia. 
Els membres inicials de la Secció de Ciències van ser, juntament amb el fisiòleg 
August Pi i Sunyer, un biòleg (Ramon Turró), un Naturalista i geòleg (Josep Maria 
Bofill i Pitchot), un ginecòleg (Miquel Angel Fargas), un físic i matemàtic (Esteve 
Terrades), un economista i polític (Pere Coromines) i un filòsof (Eugeni d’Ors).

LA SOCIETAT DE bIOLOGIA DE bARCELONA

Com ha assenyalat  Oriol Casassas (9), la diversitat dels camps de coneixement 
conreats pels membres de la Secció de Ciències de l’IEC feia impossible aprofundir 
en un tema concret . Per això, i a fi de complementar el seu camp d’acció, es va 
iniciar la creació de societats filials, la primera de les quals va ésser la Societat 
de Biologia de Barcelona, que tingué August Pi i Sunyer com a principal promotor 
i com a primer president. A més de un nombre limitat de socis numeraris, la 
Societat comprenia socis honoraris, entre els quals cal esmentar  Ramon Turró 
i Santiago Ramon i Cajal, i socis agregats i corresponsals, entre els quals hi 
havia nombrosos científics i prestigiosos professors espanyols, com Juan Negrín 
i Gregorio Marañón,  i de l’estranger.

La Societat de Biologia es va reunir per primera vegada el 14 de desembre 
de 1912 al Laboratori Microbiològic Municipal, tot iniciant les seves sessions 
periòdiques, generalment vuit per any, celebrades alternativament als llocs de 
treball dels membres de la Societat. Aquestes sessions arribarien a constituir 
un lloc de reunió i d’interacció per als científics catalans dedicats a la recerca 
biològica i, com va ressaltar Santiago Vidal i Sivilla (10), van ésser el primer 
testimoni d’activitats d’investigació fisiològica a tot l’Estat Espanyol.

A fi de difondre les comunicacions presentades a les sessions científiques , 
la Societat de Biologia de Barcelona va iniciar l’any 1913 la publicació de la 
revista, inicialment anual,  Treballs de la Societat de Biologia. L’any 1917 es va 
considerar el projecte de publicar en francès un butlletí amb els resums de les 
comunicacions dels Treballs; però la incorporació de la Societat de  Biologia de 
Barcelona al grup de les Sociétés de Biologie ja va donar la possibilitat d’incloure 
resums de les comunicacions en els Comptes Rendus publicats a Paris.

D’altra banda, la Societat va organitzar diferents cursos que van portar  com 
a professors a Barcelona eminents personalitats d’altres parts d’Espanya i de 
l’estranger, i que van fer possible que gran part de la producció científica en el 
camp de la biologia fos coneguda i debatuda. Entre les activitats de la Societat de 
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Biologia de Barcelona cal esmentar, també, la participació en l’organització dels 
Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, iniciats l’any 1913 i de la 
sisena edició dels quals, celebrada l’any 1930 a Barcelona, August Pi i Sunyer 
fou president.

Els centres de treball de la Societat de Biologia foren el Laboratori Microbiològic 
Municipal, inicialment, i l’Institut de Fisiologia, més tard. El 15 de maig de 1935 
la Societat va inaugurar un estatge propi a l’Institut d’Estudis Catalans.

L’INSTITUT DE FISIOLOGIA

Quan August Pi i Sunyer va accedir a la Càtedra de Fisiologia de la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona, va iniciar la renovació dels seus 
laboratoris; però els recursos de la Universitat eren molt escassos. La situació 
va canviar radicalment a conseqüència de la decisió de la Mancomunitat de 
Catalunya de dur a terme el projecte de la Diputació de Barcelona de crear un 
laboratori superior de biologia vinculat a l’esmentada càtedra  i dirigit per August 
Pi i Sunyer,  amb el nom d’Institut de Fisiologia. Però, d’aquest en tractarà la 
següent ponència del Dr. Jacint Corbella.

Direm únicament que l’Institut , inaugurat oficialment el dia 11 d’abril de 1921, 
va incorporar als col·laboradors d’August Pi i Sunyer professors d’altres càtedres i 
personal de diferents serveis de l’Hospital Universitari. La seva creació va permetre 
aprofitar i potenciar les instal·lacions del Laboratori de Fisiologia de la Facultat 
de Medicina, contractar personal auxiliar i subaltern, adquirir l’instrumental i el 
material necessaris per a la recerca, i la constitució d’una excel·lent biblioteca.

La projecció a l’estranger i el reconeixement internacional de l’Institut de 
Fisiologia  van ésser molt remarcables. Malauradament, a partir de l’any 1936 
les circumstàncies del país varen determinar una disminució progressiva de les 
seves activitats, fins que a la darreria del 1938 deixà d’existir.

La producció científica  de l’Institut de Fisiologia es va publicar en els Treballs de 
la Societat de Biologia de Barcelona, en les Actes dels Congressos de Metges 
i Biòlegs  de llengua catalana i en altres revistes científiques catalanes , així 
com en prestigioses revistes de fisiologia, en castellà, francès, alemany i anglès. 
La versió en castellà dels treballs publicats entre el anys 1921 i 1930 es va 
reunir en tres volums de la col·lecció Publicaciones del Instituto de Fisiología 
de Barcelona.

LA REIAL ACADèMIA DE MEDICINA

August Pi i Sunyer fou nomenat acadèmic corresponent nacional de la Reial 
Acadèmia de Medicina l’any 1901, tot just doctorat. Elegit acadèmic numerari 
l’any 1910, va ésser escollit vicepresident de l’Acadèmia l’any 1927 i , havent 
mort prematurament el president, n’ocupà la presidència fins a l’any 1935. 
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La influència de Pi i Sunyer a la institució fou decisiva, i es manifestà en un 
notable increment de les seves activitats. D’altra banda, Pi i Sunyer, l’any 1929, 
aconseguí el trasllat de la Reial Acadèmia del vell i petit edifici d’un convent 
desamortitzat del carrer dels Banys Nous, que venia ocupant, a l’edifici construït 
en temps de Carles III per al Reial Col·legi de Cirurgia , en el que s’havia instal·lat, 
fins l’any 1907, la Facultat de Medicina. La restauració fou molt costosa, i si va 
poder arribar a bon fi va ésser, en gran mesura, a causa de les gestions personals 
d’August Pi i Sunyer.

LA UNIVERSITAT AUTòNOMA

La Universitat fou una de les grans preocupacions d’August Pi i Sunyer ; 
manifestada en la gran tasca per ell realitzada en pro de la renovació universitària, 
dirigida a superar el marasme que  imperava a la Universitat i a modificar les 
seves desfasades estructures. Pi i Sunyer fou president del Segon Congrés 
Universitari Català, celebrat l’any 1918, en el qual, amb la participació d’una 
selecta representació del professorat universitari i d’altres intel·lectuals de fora 
de la universitat, al costat d’estudiants, es va elaborar un projecte d’autonomia 
universitària. Quan l’any 1919 el ministre d’Instrucció Pública, Cèsar Silió, va 
decretar que les universitats elaboressin un projecte de règim autonòmic, en el 
Claustre General que es reuní a Barcelona, August Pi i Sunyer presentà, con a 
vot particular, el projecte d’estatuts que havia resultat del Congrés Universitari. 
El projecte va ser rebutjat per una gran majoria i, en dimitir el ministre Silió, tot 
quedà com sempre. Però, l’any 1931, amb l’esdeveniment de la II República, 
la Generalitat de Catalunya va constituir un comissionat que havia de regir la 
universitat i preparar-ne la reestructuració. August Pi i Sunyer va formar part 
d’aquest Comissionat , que va redactar un projecte d’estatuts de la Universitat 
de Barcelona, derivat del que havia sortit del II Congrés Universitari Català. El 
projecte, enllestit el maig de 1931, no es va aplicar fins que, assolit l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, l’any 1933 es va crear per regir la Universitat 
Autònoma de Barcelona un patronat presidit per Pompeu Fabra i del qual August 
Pi i Sunyer formava part. En poc més d’un any, la Universitat fou estructurada 
segons el criteris pedagògics més exigents i d’acord amb la realitat i les aspiracions 
de Catalunya. S’obriren les portes a institucions i persones de gran prestigi; es va 
incrementar i es van crear nous tipus de professorat; s’establiren proves d’ingrés 
i es varen racionalitzar els cursos i les proves d’aptitud; foren millorats els locals 
i dinamitzades les instal·lacions. Malauradament, l’any 1934 es van interrompre 
les tasques del Patronat i fins al febrer de 1936 la Universitat de Barcelona, si bé 
no deixà d’ésser autònoma, fou regida per un comissari del Govern de l’Estat. Cap 
a la fi de la Universitat Autònoma, August Pi i Sunyer va exercir transitòriament 
les funcions de rector, en ocasió de l’absència del rector Bosch i Gimpera.
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ACTIVITAT DOCENT

Des d’un primer moment, en els cursos impartits al Laboratori Microbiològic 
Municipal, amb abundància de pràctiques experimentals amb animals,  August Pi 
i Sunyer havia demostrat posseir excel·lents qualitats com a docent. Però la seva 
capacitació va assolir la màxima expressió en crear-se l’Institut de Fisiologia, en 
el que s’agruparen, sota la seva direcció, els ensenyaments de fisiologia general i 
de fisiologia humana amb els d’altres matèries relacionades , com la bioquímica, 
la física mèdica i la farmacologia. Com va comentar en detall Santiago Vidal i 
Sivilla, un dels seus alumnes de medicina que un anys desprès de la guerra civil 
va accedir a la Càtedra de Fisiologia de la Facultat, Pi Sunyer va introduir la 
bioquímica i la física mèdica com a noves disciplines del curriculum de medicina, 
en un nou pla d’estudis modèlic en que els ensenyaments eren donats d’una 
manera viva i amb pràctiques que reflectien les activitats de recerca de l’Institut 
de Fisiologia (11).

El propi Pi i Sunyer fou un professor excel·lent. Segons paraules del mateix Vidal 
Sivilla, “per a la seva capacitat de síntesi, pels seus originals punts de vista i 
pel seu domini de la bibliografia, Pi i Sunyer reunia molt bones condicions per 
a donar conferències i lliçons brillants” (10, p. 19). “Les diverses activitats 
es combinaren en ell molt íntimament, com en una unitat funcional. Quant 
investigava, al mateix temps ensenyava, i en les seves explicacions docents es 
traslluïa sempre l’investigador” (10, p. 11).

I Josep Alsina i Bofill, que no va tenir a August Pi i Sunyer com a professor quan 
va cursar la Fisiologia per estar aquest malalt, però que va assistir més tard a 
moltes de les seves classes “pel gust de sentir-lo i per les ganes d’aprendre” 
(12, p. 88), va escriure : “I encara em sembla que el veig i el sento. Alt i ben 
plantat , gairebé  imponent dalt la tarima, descabdellava les seves lliçons , que 
resultaven autènticament magistrals. Reunien les dues qualitats que tot bon 
professor ha de mirar de donar-li-les: claredat i concisió. Amb les seves veu 
greu i emissió pausada exposava l’estat actual de cadascun dels temes tractats, 
sense escamotejar cap dels problemes que plantejaven i que encara no eren 
resolts; però sense que aquests interrogants enterbolissin la visió que l’alumne 
n’havia de tenir [......] L’exposició que feia del programa no era rutinàriament 
sistemàtica sinó fins a cert punt selectiva; es a dir, que en cadascun dels cursos 
donava una atenció preferent i una exposició més prolixa a aquelles matèries 
que, segons ell estimava, implicaven qüestions de més palpitant actualitat. 
Mai no treien el cap en les seves lliçons vel·leïtats exhibicionistes, el pecat 
més greu que pot cometre el professor que vol ésser alguna cosa més que un 
funcionari docent” (12, p. 89).

D’altra banda, pel que fa a la seva capacitat de formar professors, cal esmentar 
que quatre dels seus deixebles – Jesús Bellido, Santiago Pi i Sunyer, Josep Puche 
i Jaume Pi i Sunyer i Bayo – foren catedràtics de Fisiologia a les universitats 
espanyoles en un temps en que, com va ressaltar Jacint Corbella (13), només hi 
havia deu Facultats de Medicina.
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ACTIVITAT DE RECERCA

Sobre les característiques de la recerca desenvolupada per August Pi i Sunyer 
ha escrit Santiago Vidal Sivilla : “A més d’una orientació d’investigació original 
i ben determinada, Pi i Sunyer imprimí a la seva escola altres característiques 
molt en consonància amb el temperament i l’estil dels catalans. Pi i Sunyer i els 
seus col·laboradors no pretengueren de practicar una investigació sistemàtica 
, en el sentit d’esbrinar parts més o menys àmplies removent-les segons totes 
les possibilitats estadístiques i amb tota classe de mitjans, com se sol fer als 
països més ben dotats. A l’escola de Pi i Sunyer, el plantejament de qualsevol 
investigació anava precedida d’un raonament molt meditat que tractava de 
conduir encertadament a la solució d’un problema concret fent servir mètodes 
senzills i mitjans ben assequibles [......]. Mentre la majoria dels fisiòlegs del 
seu temps rebutjaven les hipòtesis finalistes, Pi i Sunyer no s’avergonyia de 
raonar recorrent a l’argument teleològic. Portat pels seus raonaments previs, 
arribava a la conclusió del que havia d’ésser, i aleshores tractava de demostrar-
ho, bé que era alhora rigorosament objectiu en l’observació i en la interpretació 
dels resultats experimentals [......] Pi i Sunyer repetia sovint que, com més 
senzill és un experiment , més reduïdes són les possibilitats d’error. En els 
seus treballs i els de la seva escola es troben sovint notables improvisacions i 
simplificacions tècniques , que demostren com l’enginy i el sentit pràctic poden 
suplir, a vegades amb avantatge, els aparells o instal·lacions de preu elevat” 
(11, p. 121-122).

PUbLICACIONS CIENTíFIQUES

El nombre de publicacions científiques d’August Pi i Sunyer és difícil de precisar. 
Josep Miret i Monsó, en un treball presentat al IV Congrés d’Història de la 
Medicina Catalana (14), com a resultat d’una recerca molt completa, encara que 
no exhaustiva segons l’autor, relaciona  més de 180 publicacions d’August Pi i 
Sunyer corresponents als anys 1901 i 1938, i 45 que pertanyen el període  d’exili. 
Gran part dels treballs del primer període    aparegueren a revistes catalanes del 
moment: Actes dels Congressos de Metges (o de Metges i Biòlegs) de Llengua 
Catalana, Anales del Instituto de Fisiología, Annals de Medicina o de Ciències 
Mèdiques, Arxius de l’Institut de Ciències, Treballs de la Societat de Biologia, 
Gaceta Médica Catalana , La Medicina Catalana i Revista de Ciencias Médicas. 
Uns pocs treballs es publicaren a Madrid, i uns 40 foren publicats en prestigioses 
revistes estrangeres (franceses, alemanyes ,  italianes i nord-americanes )  o en 
llibres d’actes de congressos internacionals.

Pel que fa a la tesi doctoral La vida anaeròbia, Jaume Pi-Sunyer i Bayo, va 
manifestar en l’anàlisi aparegut en el llibre “August Pi i Sunyer. L’home i l’obra”, 
publicat per la Societat Catalana de Biologia l’any 1966 i que recull diversos 
estudis sobre l’obra escrita de Pi i Sunyer : “representa un esforç jovenívol més 
ric en erudició i intuïció clara de la marxa de la bioquímica que no pas en 
aportacions experimentals [.....]. El cos de la tesi és la relació, pas a pas, 
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de transformacions químiques, unes vegades conegudes i provades, i altres 
especulatives, analitzades gairebé sempre amb arguments de tipus lògic i amb 
dades basades en l’estudi de la literatura sobre el tema” (15, p. 37).

Els primers treballs d’August Pi i Sunyer publicats després de la presentació 
de la seva tesi doctoral, són fruit de la col·laboració amb Ramon Turró  al 
Laboratori Municipal i tracten de diversos aspectes de les reaccions defensives 
dels organismes (bacteriòlisi  en els teixits, formació d’anticossos i antitoxines)  
considerades com a manifestació del funcionalisme cel·lular normal; doncs Pi 
Sunyer i Turró entenien la immunitat com un acte metabòlic més dels tants 
que l’organisme ha de realitzar per mantenir la seva integritat química, dirigit a 
l’assimilació del microbi.

Un altra grup important de treballs iniciats amb col·laboració amb Turró tracten 
de  l’anomenada  per ells “sensibilitat tròfica” ; entesa com les percepcions 
conscients i els reflexos reguladors de la nutrició que resulten dels canvis  
metabòlics produïts en els teixits quan augmenta l’activitat fisiològica. Segons 
aquesta doctrina, els metabòlits que s’acumulen en augmentar l’activitat dels 
teixits actuarien localment, excitant les terminacions nervioses,  i a distància 
en absorbir-se per capil·lars i limfàtics que els duen als centres nerviosos, tot 
desencadenant sensacions i reflexos.

August Pi i Sunyer i els seus col·laboradors van publicar nombrosos treballs 
tractant de demostrar experimentalment la l’existència i la  localització  dels  
reflexos  tròfics, i  la seva importància en la regulació de determinades funciones 
digestives, metabòliques, endocrines i respiratòries, així com també en les 
correlacions interorgàniques per la unitat funcional de l’organisme. Però, com ha 
comentat Josep Puche, “plantejades les direccions principals dels problemes de 
la fisiologia del trofisme es produí el col·lapse d’activitats de l’escola catalana 
de Biologia” i “la dispersió del grup embrancat en aquelles investigacions 
impedí de continuar la recerca experimental necessària per a consolidar la 
doctrina de la integració trófica” (16, p. 75).

Entre aquests treballs, tenen espacial significació els dedicats a la investigació  
de la participació de la sensibilitat química perifèrica en la regulació dels reflexos 
que controlen els moviments respiratoris, mitjançant l’estudi de les respostes de 
les vies respiratòries i del pulmó a la concentració d’anhídrid carbònic del aire 
inspirat i alveolar. Així com els que tenen com objecte la investigació dels reflexos 
tròfics reguladors de la glucèmia; mitjançant l’estudi dels efectes desencadenats 
per diversos mecanismes capaços de disminuir els nivells de glucosa a la sang.

A banda de diversos aspectes  del metabolisme dels hidrats de carboni  relacionats 
amb el control de la glucèmia, altres temes de tipus metabòlic investigats per 
August Pi i Sunyer foren el metabolisme del metilglioxal, certes alteracions 
metabòliques dels carbohidrats - carbonúries, glucidistròfies i glucopaties - , i 
el paper del fetge en la fixació i transformació dels productes derivats de la 
degradació de l’hemoglobina.
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Per acabar aquesta breu ressenya dels treballs de recerca de Pi i Sunyer, cal 
esmentar els estudis sobre la funció renal en la urèmia, que van evidenciar la 
funció de desintoxicació exercida pel ronyó i la importància de la interdependència 
del ronyó amb altres òrgans; els treballs sobre fisiologia de l’aparell circulatori 
(reflexes reguladors de la circulació, regulació de la tensió arterial, ritme cardíac), 
sobre el simpàtic sensitiu i el sistema neurovegetatiu, i sobre la percepció del 
relleu visual .

TREbALLS DE RECOPILACIÓ I DE SíNTESI

August Pi i Sunyer es autor d’una quantitat notable de tractats i  de publicacions 
de recopilació i de síntesi. La majoria de les mateixes pertanyen al període d’exili; 
però dins del període de la seva biografia que estem resumint en va publicar ja 
algunes que cal ressenyar, ni que sigui molt breument.

Esmentem , en primer lloc, el Tratado de Fisiología General (1909) i el Curso de 
Físico-Química Celular (1910) . El primer  tractat, escrit en col·laboració amb 
Rodrigo Lavín, , és segons Santiago Vidal Sivilla un llibre de molta vàlua que 
va tenir gran valor d’actualitat durant molt de temps. I per Jaume Pi-Sunyer i 
Bayo, “l’aspecte important és que en aquest tractat s’entreveu ja la idea d’una 
fisiologia més profunda que no pas l’orgànica i la diferència entre els fenòmens 
bàsics i l’anàlisi dels mecanismes específics , base de publicacions ulteriors” 
(17, p. 38).

En segon lloc, considerem obres a destacar La unidad funcional (1919) i Los 
mecanismos de Correlación Fisiológica, Adaptación Interna y Unificación 
de Funciones (1920) que exposen la tesi de la coordinació de les funcions 
desenvolupada per Pi i Sunyer, segons la que l’organisme és una entitat total que 
respon a les diverses circumstàncies, normals o patològiques, de manera unitària 
com un conjunt sinèrgic dirigit cap a la conservació de la vida. 

Destaquem, també, L’equilibri neurovegetatiu (1936), antecedent del tractat 
publicat a Mèxic uns anys més tard. I, finalment, La sensibilidad trófica, que 
publicada l’any 1941 ja a Mèxic resumeix els trenta anys anteriors de treball 
experimental sobre aquesta temàtica.

ACTIVITAT CLíNICA

Mentre visqué a Catalunya, August Pi i Sunyer “va fer de metge i fou un gran 
metge”, segons paraules de Josep Alsina i Bofill, qui fent referència a aquest 
àmbit d’actuació va escriure : “Ni el seu daler per la investigació ni la plena 
dedicació a la càtedra pogueren contradir ni tan sol empal·lidir la vocació de 
Pi i Sunyer per a la pràctica de la Medicina. És cert que aquesta pràctica li era 
indispensable per  a la subsistència material d’ell i de la seva família [......]. 
Però al costat d’aquesta necessitat imperiosa, l’exercici clínic de la Medicina, la 
relació amb el malalt, satisfeia també la seva apetència científica i humanitària 
[......].La seva presència senyorial, l’autoritat de la seva paraula no eren obstacle 
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sinó camí per a establir amb els seus malalts una intercomunicació cordialment 
afectiva basada en l’afany de guarir i en la gran consideració a la condició 
humana dels pacients [.....].  La solidesa dels seus coneixements, afegida al 
prestigi del cognom i el que li arribava a través de la investigació i de la càtedra, 
feren d’ell un dels primers consultors del nostre país. Bé que essencialment 
internista, orientà el seu interès científic i pràctic cap a les malalties de la 
nutrició”. I destaca també Alsina i Bofill , que  “com a capdavanter d’una via 
llavors inèdita a casa nostra”, l’any 1926  contribuí a la fundació del Sanatori de 
Sant Just Desvern, a on “per primera vegada a la nostra terra hom assajava el 
treball clínic en equip sense el vessant quirúrgic” (12, p. 92).

ACTIVITATS POLíTIQUES I CíVIQUES

Diguem, finalment, que August Pi i Sunyer fou un home molt lligat a la societat 
catalana. La seva consciència nacional i cívica el portà a desenvolupar una 
considerable activitat política, i va ésser diputat a les Corts Generals espanyoles 
per la candidatura republicana a la circumscripció de Figueres durant tres 
legislatures des de l’any 1916 a l’any 1920. 

S’interessà, també, per la música i per l’esport. Va ésser president de l’Associació 
de Música de Càmera de Barcelona  i l’any 1938  era president del Comitè 
Olímpic Espanyol.

L’ExILI

L’any 1939 va suposar el desmantellament de l’obre d’August Pi i Sunyer 
a Catalunya. L’Institut de Fisiologia fou abandonat, els seus locals dividits i 
la biblioteca escampada i , en part, destruïda, i pràcticament tots els que hi 
treballaven varen haver d’exiliar-se.

Quan li faltaven pocs mesos per als seixanta anys, Pi i Sunyer hagué de marxar 
a l’exili amb tota la família. Va establir-se inicialment a Paris, i d’allí va passar 
ben aviat a Caracas per incorporar-se a la Facultat de Medicina de la Universitat 
Central de Veneçuela com a professor titular de fisiologia, amb l’encàrrec 
d’organitzar l’ensenyament  i la recerca de les ciències fisiològiques.

L’obre d’August Pi i Sunyer a Veneçuela, similar a la que abans havia desenvolupat 
a Barcelona, fou extraordinària. La seva activitat docent ve ésser àmplia , diversa 
i innovadora ; a més de a la Facultat de Medicina, va impartir docència a les 
Facultats d’Odontologia i de Medicina Veterinària de la Universitat Central , així 
com a la Secció de Biologia i Química de l’Institut Pedagògic. Amb gran tenacitat 
i força de voluntat, va aconseguir els recursos per fundar, l’any 1940, el “Instituto 
de Medicina Experimental” ; on, en paraules d’un dels seus directors -Humberto 
García Arocha- , “organizó laboratorios dotados de instrumentos i equipos 
indispensables que permitieron impartir la docencia e iniciar la investigación 
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científica [.....], adoctrinó discípulos, impulsó vocaciones, despertó inquietudes 
y pronto creó los primeros núcleos de trabajo que comenzaron, en forma seria 
y disciplinada, a cultivar la indagación original” (18, p. 53). 

El novembre de 1948 un cop d’estat militar enderrocà el president de Veneçuela 
Rómulo Gallegos. Com a resposta a la seva protesta la Universitat fou clausurada 
i  van ésser empresonats o expulsats centenars de professors i estudiants. 
Desanimat per la pressió creixent exercida per la dictadura sobre la Universitat,  
August Pi i Sunyer va demanar la jubilació, que li fou concedida l’any 1951, als 
72 anys d’edat. I pocs mesos més tard, la quasi totalitat del personal docent del 
“Instituto de Medicina Experimental” era expulsada. 

Separat de la Universitat, August Pi i Sunyer va disposar de més temps per viatjar 
i per escriure. Fou essencialment en aquesta fase de la seva vida quan va publicar 
les obres que  millor recullen la seva visió sintètica dels problemes biològics: 
The Bridge of Life (1950), El sistema Neurovegetativo (2ª ed. 1954), Classics 
of Biology (1955) i el Tratado de Fisiologia Humana (1962), redactat amb la 
col·laboració del seu germà Santiago. Si bé , cal esmentar que en anys anteriors 
ja n’havia publicat d’altres d’aquestes caraterístiques: Principio y término de 
la Biología (1942), Los  Fundamentos de  la  Biología  (1943) i  La Unidad  
Funcional (2ªed.1944). 

Per la tasca desenvolupada a Veneçuela, Pi Sunyer fou valorat com un dels grans 
científics del país i va rebre diverses distincions nacionals i internacionals; entre 
les quals cal destacar el Premi Kalinga, atorgat per la UNESCO l’any 1955, que 
rebé a París en presència del president de la Generalitat de Catalunya , també a 
l’exili, Josep Tarradellas. 

L’any 1959, ja malalt, August Pi i Sunyer feu una curta estada a Catalunya, en 
ocasió de la qual va presidir una sessió de la Reial Acadèmia de Medicina. La va 
repetir un any més tard; però aquesta va ésser l’ultima ocasió en que va trepitjar 
terra catalana. August Pi i Sunyer va morir el 12 de gener de 1965 a Mèxic on, 
ja viudo, havia passat els darrers anys amb el seu fill Cèsar.

Aquest 12 de gener de 1965 ens va deixar un gran home; “un biòleg que 
practicà la Medicina i investigà en el camp de la Fisiologia, i que fou també un 
apassionat de la missió universitària, de la política nacional, de la literatura, de 
la música i del paisatge i de la mar de l’Empordà” (1, p. 7) D’aquest paisatge 
del que, ell mateix,  havia dit: “La calma davalla del cel argentat. Tot , temps i 
espai, calla en la immensitat” (19).
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EL SEGELL PRO INFÀNCIA

ESCANDELL ALMODÓVAR, Maria del Mar 
Unitat d’Història de la Medicina. FM Universitat de Barcelona. 

Resum:  Notícia sobre el “Segell Pro-Infancia”, que es va emetre per la Generalitat 
Republicana, per poder realitzar activitats en favor de la salut dels nens. Es basava en 
una idea d’Einer Holbol, de l’any 1904. Es va poder fer durant  pocs anys i el resultat 
fou molt positiu.

Paraules clau: Segell Pro-Infància. Catalunya. 

Resumen:  Notícia sobre el “Segell Pro-Infancia”, que se emitió por  la Generalidad  
Republicana, para financiar  activitades en favor de la salud de los niños. Se inspiró  en 
una idea d’Einer Holbol, del año 1904. Se pudo emitir durante pocos años. El  resultado 
fue muy positivo

Palabras clave:  Segell Pro-Infància. Catalunya. 

INTRODUCCIÓ

Des de ben petita tinc vocació de pediatra: m’apassionen els nens i m’interessa 
molt tot allò que hi té a veure. Durant una classe d’Història de la Medicina 
Catalana, mentre el professor explicava alguns detalls sobre la Medicina durant 
la Guerra Civil, va fer menció al Segell Pro Infància, un tema totalment desconegut 
per mi fins aleshores i que em va cridar l’atenció.

Vaig decidir buscar informació sobre el tema i vaig veure que disposava de moltes 
fonts d’informació diverses, fins i tot de publicacions a diaris de l’època. Llavors 
vaig preguntar al Dr. Sabaté a veure que li semblava si desenvolupava el meu 
treball al voltant del Segell Pro-Infància i em va contestar que li semblava molt 
interessant.

En aquestes pàgines intentaré fer un resum sobre què era aquest segell, qui el 
va crear, per a què servia i quines implicacions i conseqüències tingué sobre la 
infància .

ORIGEN DEL SEGELL PRO-INFÀNCIA 

L’origen del Segell Pro-Infància data de l’any 1904, quan el funcionari de 
correu danès Elner Holbol proposà al govern del seu país l’emissió d’un segell 
d’adquisició voluntària amb l’objectiu de crear un Preventori i organitzar la lluita 
antituberculosa a Dinamarca. 
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EI segell emès s’anomenà “Segell de Noel” i tingué tant èxit que aviat Dinamarca 
es convertí en un país en franca destuberculització, principalment gràcies a la 
campanya del segell. 

Posteriorment i prenent com a model l’exemple de Dinamarca, Suècia, Holanda, 
Alemanya i Estats Units també van crear els seus propis segells. Allí reberen el 
nom de “segells de Noel”, “segells Antituberculosos” o “segells Pro Infància”. 
Després de la Guerra europea, la implantació del segell s’estén a molts altres 
països, entre ells França. 

A Catalunya, particularment, la Generalitat de Catalunya decidí instituir per Decret 
del Conseller de Sanitat i Assistència Social, el 13 de març de 1933, el “Segell 
Pro Infància”. Esdevé en aquell moment l’únic segell de caràcter d’assistència 
social que està autoritzat per a ésser editat i posat a la venta a Catalunya. 

Així doncs, el segell a Catalunya consistia en una imatge única, diferent cada 
any, que es venia solament durant sis setmanes de l’any. EI seu preu va ser 
inicialment de 5 cèntims i després a 10 cèntims. No tenia cap valor de franqueig 
i podia enganxar-se a la correspondència, factures, rebuts, programes, paquets, 
etc. Es presentaven en carnets de 20 segells. 

Per a la correcta organització de la Campanya es creà un Comitè Directiu Central 
compost d’un President, un Secretari, un Tresorer i dos Vocals nomenats per la 
Generalitat de Catalunya. 

EI Comitè estava encarregat d’organitzar la propaganda per cartells, premsa, 
cinema, ràdio, impresos, conferències, a les escoles, fàbriques, tallers a tota 
Catalunya. 

A més a més, s’encarregaven de la impressió, repartiment i control de la venda 
del Segell i finalment de la liquidació de la Campanya. Un cop feta la liquidació, 
confeccionaven el programa per a l’aplicació dels cabals recaptats, que havia de 
ser aprovat pel Conseller de Sanitat i Assistència Social.

Cal recalcar que hi havia altres Comitès, distribuïts per districtes, a la ciutat de 
Barcelona i, fora d’aquesta, hi havia Comitès a cada poble.

ObJECTIUS PRIMORDIALS

L’Obra del Segell té dues finalitats: A nivell nacional, per crear Sanatoris i Escoles-
Preventoris, contribuint eficaçment a la lluita contra la mortalitat infantil. A nivell local, 
per crear o ajudar a crear Guarderies a les poblacions industrials que oferien millors 
condicions per al seu bastiment i utillatge i millors garanties per a l’entreteniment ulterior. 

EI Segell tingué també un caire educatiu: es produí una corrent de solidaritat 
social i es recordà tant la necessitat de les persones d’ajudar als qui més ho 
necessiten com la importància de la higiene com a prevencio de la mort infantil i 
millora del benestar de l’humanitat.

Maria del Mar Escandell Almodóvar  
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Ara bé, en aquell moment l’objectiu primordial havia de ser la propaganda per a la 
prevenció C”val més prevenir que curar”) i, per això, davant dels beneficis de cada 
campanya hi havia un programa concret a seguir. EI Segell, doncs, havia d’encarrilar la 
seva tasca en el següent ordre: 

Ara bé, en aquell moment l’objectiu primordial havia de ser la propaganda per a la 
prevenció C”val més prevenir que curar”) i, per això, davant dels beneficis de cada 
campanya hi havia un programa concret a seguir. EI Segell, doncs, havia d’encarrilar la 
seva tasca en el següent ordre:

Difusió arreu de Catalunya de les recomanacions d’higiene social i infantil, mitjançant 
imatges, ràdio, films, premsa, fullets, conferències, etc. L’objectiu era que el poble 
estigués saturat d’aquestes recomanacions i les complís de la manera més natural, 
sense esforç, incorporades en el seu ritme de vida. Aconseguit això, era indubtable que 
les malalties minvarien extraordinàriament i l’Assistència Social es veuria beneficiada a 
través d’una disminució de la multitud de càrregues i preocupacions. 

Creació de Preventoris per tal que els infants predisposats a la tuberculosi poguessin 
ser amats, amb l’objectiu de prevenir que no arribessin a desenvolupar la malaltia

Creació de Guarderies on els infants, a més de ser assistits, fossin constantment 
vigilats. Aquí també era important l’ensenyament a les mares en la sanitat dels seus 
propis fills.

Creació de Dispensaris de puericultura i antituberculosi on es poguessin consultar 
tots els casos dubtosos o concrets i aconseguir una obra eficaç de prevenció i cura 
de la malaltia a través de les recomanacions dels metges i l’actuació de les 
infermeres.

Impuls de la creació d’Establiments de cura, bastiment d’Hospitals, Sanatoris i 
Preventoris amb l’objectiu d’amar els malalts i prevenir el contagi de la malaltia 
a familiars i amics.

RESULTAT DE LES CAMPANyES 

En cada Campanya s’obtenia una mitja de 200.000 pessetes que permeteren 
crear un Establiment amb cadascuna.

Amb la primera Campanya es creà La guarderia de Sant Andreu, on foren atesos 
75 infants per personal mèdic i infermeres especialitzades en puericultura, en la 
qual, a més a més de tenir cura dels nens, es donaven instruccions a les mares 
per a la defensa de la salut dels seus fills

En aquesta Guarderia es tenia especial cura pel menjar que es donava als infants 
i, a més a més, es feia un control del ~es, se’ls rentava i se’ls netejava la roba. 
Cadascun tenia el seu llitet i la seva gandula de repòs.

Aquesta guarderia comptava amb un seguit de serveis: sala d’alletament, sala de 
banys i dutxes, servei mèdic, servei de control i estadística, cuina d’alimentació 
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general i cuina dietètica, direcció, dues sales de llits, menjadors, serveis de neteja 
(safareig, planxat), solàrium, etc.

Les infermeres estaven totalment dedicades a la seva feina i en els casos de 
mares que no podien alletar els seus fills per qüestions de feina, les infermeres 
es desplaçaven personalment fins al lloc de la feina amb el nadó perquè pogués 
ser correctament alimentat.

Amb la Segona Campanya es creà una guarderia a Terrassa, amb la mateixa 
capacitat i les mateixes característiques que l’anterior. Aquesta, a més a més, 
comptava amb un esplèndid jardí d’esbarjo que envoltava l’edifici, habitació per 
a infermeres i una àmplia sala de repòs. Com a la de Sant Andreu, aquesta 
també disposava d’una instal·lació completa de calefacció. Totes dues estaven 
orientades per a rebre el sol i l’aigua: i això ens indica que la construcció es va fer 
sota la supervisió de persones facultatives.

Amb la Tercera Campanya es construí el Preventori d’Arenys de Mar. Estava 
preparat per a atendre a 250 infants pre-tuberculosos, amb edats compreses 
entre els 7 i els 15 anys. Aquest edifici comptava de planta i dos pisos i es va 
tenir molta cura en treure l’aspecte hospitalari i donar un aire de veritable palau 
infantil.

A més a més, comptava amb els següents annexos: escola molt ben preparada 
per a facilitar la instrucció als infants; pavelló d’infermeria amb dormitoris 
individuals, sales de banys, dutxes, lavabos, biblioteca, sala de conferències i 
sala d’esbarjos; pavelló de neteja amb màquines de desinfecció, neteja, planxat, 
etc, i, finalment, un pavelló amb una piscina.

RETALLS DEL DIARI “LA VANGUARDIA”

Els mitjans de comunicació van ser molt importants en la difusió de les notícies 
i en l’impuls de la venta dels segells. Entre ells, un dels més destacables va ser 
la premsa escrita, concretament “La Vanguardia”. És per això que gairebé cada 
dia hi havia alguna notícia fent referència al Segell Pro-Infància Podem trobar 
dades sobre els membres del Comitè, detalls sobre cadascuna de les campanyes 
(cartells, inici de la campanya, diners recol·lectats), festes benèfiques a favor de 
l’obra, així com concursos de cartells i de paradors.

VALORACIÓ PERSONAL

Com ja he dit al principi del treball, estic molt interessada en la pediatria i el món 
dels infants i fer aquest treball ha estat molt enriquidor en tots els sentits.

És un gust veure que, des de temps enrere, les altes esferes s’han preocupat pel 
benestar dels més petits promovent iniciatives per garantir el seu benestar. I el 
que és encara més interessant és que, en temps tan difícils, la resposta de la 
població fos tan positiva.
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A part d’això, la recerca bibliogràfica realitzada també m’ha servit per descobrir 
alguna de les curiositats mèdiques/farmacològiques de l’època. Els consells que 
es donaven a les mares sobre com s’havia de tenir cura dels seus fills, així com 
les recomanacions higienico-dietètiques ens demostren la realitat del moment i 
la necessitat de transmetre unes “normes” per evitar el contagi i la transmissió de 
les malalties més perilloses per als infants, entre elles la tuberculosi.

Una altra cosa que m’ha semblat molt curiosa ha estat la gran quantitat 
d’informació que he pogut extreure dels diaris de l’època, en concret de “La 
Vanguardia”. Aquest diari consta d’una hemeroteca impressionant i això denota 
la importància dels mitjans de comunicació a l’hora de deixar constància de les 
circumstàncies de cada època, en tots els aspectes. 

Crida l’atenció la gran quantitat de notícies referides a medicina que hi podem 
trobar, cosa que contrasta amb els diaris actuals. 

I només em queda comentar que, per mi, el missatge més profund que transmet 
tota l’obra del Segell Pro-Infància és l’esperit tendre, solidari, unit i amb ganes de 
millora que desprenia la societat catalana d’aquells anys.
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L’EXILI I EL SILENCI DELS FARMACÈUTICS CATALANS I  DE LES INSTITUCIONS 
CIENTÍFIQUES DE LA II REPÚBLICA ESPANYOLA

BROGGI, M. President d’Honor de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya 
CARMONA, A.M.  Catedràtica d’Història de la Farmàcia Catalana. UB  
CARMONA, M.C. Llicenciada en Filosofia i Lletres .  
JORGE, D. Llicenciat en Periodisme.

 

RESUM: L’objectiu d’aquesta comunicació és donar a conèixer l’exili i el silenci dels 
farmacèutics catalans i de les Institucions Científiques de la II República espanyola, en 
reconeixement i homenatge a la recerca pionera feta pel Dr. Ramon Jordi i publicada en 
el llibre “Cien años de vida farmacéutica barcelonesa (1830-1939)”, l’any 1960. Malgrat 
la destrucció, inexplicable, dels expedients de guerra pel Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona i de la desapareguda en temps de guerra i postguerra, s’han trobat fonts de 
seguiment per complementar i continuar aquesta investigació tal com volia el col·lega 
Ramon Jordi i a enriquir el patrimoni científic i cultural de la nostra Nació Catalana.

PARAULES CLAU: guerra civil, exili de farmacèutics catalans, segona República, silenci 
dels farmacèutics catalans

RESUMEN: El objetivo de esta comunicación es dar a conocer el exilio y el silencio 
de los farmacéuticos catalanes y de las Instituciones Científicas de la II República 
española, en reconocimiento y homenaje a la investigación pionera hecha por el Dr. Jordi 
y publicada en su libro “Cien años de vida farmacéutica barcelonesa (1830-1939)”, en 
el año 1960. A pesar de la destrucción, inexplicable, de los expedientes de guerra por 
el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y de la desaparecida en tiempos de guerra y 
postguerra, se han encontrado Fuentes de seguimiento para complementar y continuar 
esta investigación tal como quería el colega Ramon Jordi y enriquecer el patrimonio 
científico y cultural de nuestra Nació Catalana.

PALABRAS CLAVE: guerra civil, exilio de farmacéuticos catalanes, segunda República, 
silencio de los farmacéuticos catalanes

CONTExT HISTòRIC I ANTECEDENTS A L’ESTAT ESPANyOL 

El 14 d’abril de 1931 es proclamava la Segona República espanyola en 
un ambient d’eufòria. Alfons XIII havia abandonat Espanya i semblava 
arribat el moment perquè la república arreglés tot allò que la monarquia, 
amb la Dictadura de Primo de Rivera inclosa, no havia pogut solucionar.  
Però la República no assolí les seves fites de crear un règim democràtic estable,  
degut a les divisions entre dretes i esquerres, que s’anaren agreujant, als 
problemes derivats de la crisi econòmica de 1930, a la ineficàcia d’algunes de 
les solucions aplicades, i a l’ascensió dels règims totalitaris alemany i italià.
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1.Els esdeveniments més rellevants foren: durant el govern provisional, redacció 
de la Constitució de 1931, la base jurídica del nou règim; durant el Bienni 
Reformador, govern d’esquerres, amb una clara voluntat transformadora, que es 
plasmà en diverses reformes a nivell polític, militar, econòmic, social, i cultural; 
durant el Bienni Negre, amb govern de dretes, reacció conservadora, amb la 
paralització de les reformes; finalment, amb el govern del Front Popular, les 
esquerres recuperen el poder i reinicien el procés reformista endegat el 1931. En 
cada fase hi va haver oposició i problemes, raó per la qual la República mai va 
trobar l’estabilitat necessària. 

L’origen de la coalició republicana va ser gestat en el laboratori del professor 
José Giral, farmacèutic i catedràtic de Bioquímica, a la Universitat Central de 
Madrid, amb reunions-tertúlies a les quals hi assistien personatges com Manuel 
Azaña, Premi Nacional de Literatura el 1926, i on van sorgir les idees que 
desencadenaren el Pacte de Sant Sebastià (1930). Els tertulians, amics de José 
Giral, van esdevenir membres del govern provisional de la República espanyola 
el 1931.

CATALUNyA I LA REPÚbLICA CATALANA

Des del 1714, amb el Decret de Nova Planta, Catalunya no tenia institucions 
pròpies, i el 1931 les recuperava, en forma parcial i sota la fórmula d’autonomia. 
Fou un període clau en la seva història. La proclamació de la República Catalana, 
de manera unilateral, per Francesc Macià el 14 d’abril de 1931, al balcó de la 
Generalitat, (hores abans ho havia fet en Companys des del balcó de l’Ajuntament 
de Barcelona), en guanyar-se les eleccions, tot dient: “Proclamo la República 
catalana a l’espera que els altres pobles d’Espanya es constitueixin com a 
Repúbliques, per formar la Confederació Ibèrica”, fou abans que la proclamació 
de la segona República espanyola per Niceto Alcalá Zamora. El govern provisional 
de la República Espanyola, s’oposà a aquest acte “revolucionari” i exigí una 
interpretació estricta del pacte de Sant Sebastià.

Macià continuà el seu camí d’humanització del catalanisme sense fer cas de 
cap interferència espanyola.  Tanmateix, va sofrir el recel de Madrid, la premsa 
madrilenya unidireccional, i les accions detractores de Maura i Lerroux, provocant 
una situació altament delicada per la República Catalana. La Proclamació de 
la República Catalana durà 72 hores. Macià envià a Carrasco i Formiguera a 
negociar a Madrid. Quan aquest tornà a Barcelona amb els ministres espanyols: 
Nicolau d’Olwer, Fernando de los Rios i Marcel·li Domingo, es tancà l’acord de 
transformar jurídicament la República Catalana en la Generalitat. Això fou el 
17-4-1931. S’instaurà la Generalitat de Catalunya com a estructura política 
del Principat de Catalunya, en substitució del nom històric de la Diputació del 
General (segle XIV), i el Parlament de Catalunya (segle XI). Ambdues institucions 
perdudes el 1714 amb el Decret de Nova Planta sota la monarquia borbònica.  
Es nomenà un govern provisional català format per: Carrasco i Formiguera 
(Comunicacions), Casimir Giralt (Finances), Serra i Moret (Economia i Treball), 
Rafael Campalans (Instrucció Pública), Ventura Gasol (Política Interior), Villar 
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L’exili i el silenci dels farmacèutics catalans i  de les institucions científiques 

Rosell (Obres Públiques), i Joan Casanovas (Defensa). D’entre les accions del 
govern, cal destacar l’acció de l’impuls de l’activitat universitària, nomenant 
comissaris, amb “plens poders per regir-la i preparar la seva organització segons 
l’esperit de l’Estatut Universitari Català”, a Josep Xirau Palau (professor de dret), 
August Pi i Sunyer (professor de medicina), Jaume Serra Húnter (professor de 
filosofia), Enric Soler i Batlle (professor  de farmàcia), Eduard Fontseré Riba 
(professor de ciències), i Ramon Casamada Mauri (professor de farmàcia). 

Cal recordar, per la seva transcendència històrica, que Catalunya restà reduïda 
a govern autònom amb la Generalitat de Catalunya, a la qual fou encomanada 
l’elaboració d’un avantprojecte d’estatut d’autonomia que havia d’ésser objecte 
d’un plebiscit a Catalunya i ratificat per les futures corts constituents espanyoles. 
El govern provisional de la Generalitat elegí, a través dels ajuntaments, una 
assemblea o diputació, formada per membres de la conjunció republicana-
socialista catalana i antics dirigents del republicanisme nacionalista, la qual 
designà una ponència redactora presidida per Jaume Carner. L’avantprojecte fou 
acabat a Núria el 20 de juny del 1932. Després d’algunes esmenes introduïdes 
de comú acord pel govern espanyol de la República i per la Generalitat, 
l’avantprojecte fou aprovat per la diputació provisional, per la Generalitat i per 
la població del Principat. L’11 d’agost, un decret de la Generalitat declarava 
voluntat oficial de Catalunya aquest projecte d’estatut i el dia 18 fou presentat 
a les corts espanyoles pel president Niceto Alcalá Zamora. L’Estatut de Núria 
propugnava una estructura federal per a Espanya, la creació d’un govern comú 
per als Països Catalans al si de la federació espanyola i el reconeixement de la 
llengua catalana com a única oficial a Catalunya; es feia una clara distribució de 
competències entre la República i la Generalitat: corresponia fonamentalment a 
aquesta                                                                                                                                        

2. la legislació exclusiva i la execució directa de l’ensenyament, el règim municipal 
i la divisió territorial, el dret civil i hipotecari, l’organització judicial, les obres 
públiques, la beneficència, la riquesa agropecuària i l’ordre públic; la Generalitat 
tenia competència executiva en diverses matèries de legislació espanyola, com 
alguns imposts i recaptacions; era integrada per un parlament, el president de la 
Generalitat i el seu consell i un tribunal superior de justícia. 

La Constitució espanyola del 10 de desembre de 1931 limità les aspiracions 
d’autogovern de l’Estatut de Núria en rebutjar la fórmula federal, així com la 
possibilitat de la unitat dels Països Catalans, i la mateixa garantia constitucional 
del plebiscit català. El 6 de maig de 1932 s’obrí el debat de l’Estatut de Catalunya a 
les corts espanyoles, en un ambient hostil, els diputats republicans transformaren 
el primitiu projecte durant un llarg procés de regateig i de concessions als 
grups més conservadors i centralistes. Niceto Alcalá Zamora i Manuel Azaña 
no van aconseguir  disciplinar els republicans espanyols a favor de l›Estatut. 
I l›aixecament frustrat del general Sanjurjo (agost del 1932) contra el que ell 
considerava una desmembració potencià més encara la idea del centralisme 
estatal. El 9 de setembre del 1932 el parlament espanyol atorgava l›Estatut de 
Catalunya, totalment retallat. Aquest definia Catalunya com a regió autònoma 
dins l’estat espanyol, instaurava el bilingüisme oficial, i reduïa la competència 
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legislativa catalana, entre altres. En resum, l›esperit federatiu i coordinador de 
l›Estatut de Núria, en ésser refusat per la constitució republicana espanyola, 
donava pas a una concepció regional de dependència. El 25 de desembre del 
1933 moria Francesc Macià, l’Avi, el President de la Generalitat de Catalunya, i 
el 1 de gener del 1934 s’elegia President a Lluís Companys. 

La declaració d›inconstitucionalitat de la primera llei catalana de reforma social 
important: llei de Contractes de Conreu, i la suspensió parcial de l›Estatut, 
després dels fets del Sis d›Octubre de 1934, declaració d’Estat Català  per 
en Companys, va suposar un seguit d‘enfrontaments que duraren fins i tot 
en temps de la guerra espanyola. La proclamació de l’Estat Català, dins la 
República federal espanyola, va comportà l’establiment d’un Govern  provisional 
català de la República format per: Lluís Companys (President), Josep Dencàs 
(Governació), Joan Lluhí (Justícia i dret), Pere Mestres i Albet (Sanitat i obres 
públiques), Joan Comorera (Finances), Martí Barrera (Treball), Ventura Gassol 
(Cultura), Joan Casanovas (Cap del Parlament), Enric Pérez  i Farràs (Cap dels 
Mossos d’Esquadra), i Frederic Escofet (Comissari d’Ordre Públic). Els membres 
del govern van ser detinguts i empresonats al vaixell Uruguai i després a la 
presó de Cartagena. Els enfrontaments entre Companys i Batet, va provocar la 
declaració d’ “estat de guerra”, per ordres de Madrid (El President de la República 
espanyola era Alejandro Lerroux). Hi va haver 74 morts, uns 250 ferits i més 
de 3000 detinguts i empresonats. L’Estatut de Núria i el govern autònom foren 
suspesos indefinidament, la Generalitat fou intervinguda pels militars espanyols. 
La repressió fou generalitzada: es va imposar el castellà com a llengua de la 
Generalitat, el Parlament va ser convertit en caserna militar, es dissolgué el 
patronat de la Universitat Autònoma, es prohibiren les activitats dels partits, els 
sindicats i les associacions catalanistes i d’esquerres i es tancaren llurs locals. La 
recuperació no fou fins a les eleccions generals del febrer del 1936. 

S’ha considerat històricament el Fets d’Octubre com un preàmbul de la guerra 
civil, i el comportament d’animadversió jurídica-política de l’estat espanyol vers 
la Nació Catalana en augment desmesurat. 

GUERRA CIVIL ESPANyOLA

REFERèNCIES POLíTIQUES

La radicalització política-social de les dretes i esquerres va anar augmentant fins 
arribar al trencament: un grup de militars dretans, que no van acceptar el nou 
triomf de les esquerres en les eleccions de febrer de 1936, s’aixecaren contra la 
República esclatant, el 18 de juliol de 1936, la guerra civil espanyola, fins l’ú 
d’abril de 1939, i amb la guerra va venir la derrota dels republicans i la fi d’un 
possible Estat espanyol democràtic, republicà i lliure. El catalitzador de la guerra 
foren els assassinats de José Castillo i José Calvo Sotelo. L’aixecament militar 
aconseguí places a l’estat espanyol. El Govern republicà es veié obligat a lliurar 
les armes al poble.  Així començà el que seria la guerra més llarga, sagnant i 
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innecessària del segle XX a Europa. Guerra i revolució a l’hora. Germans contra 
germans.

Santiago Casares Quiroga, president del govern republicà espanyol, dimiteix, i 
ocupà el seu lloc Diego Martínez Barrio. El setembre de 1936, Largo Caballero 
assumeix la presidència del govern republicà  espanyol i la CNT s’uneix el 
novembre. El 1937, succeeix a Largo Caballero, Joan Negrin. El Govern republicà 
espanyol es traslladà de València a Barcelona per l’avenç de les tropes franquistes. 
El febrer de 1939, Manuel Azaña  dimiteix com a President de la República 
espanyola, exiliant-se ell i el seu govern a França. 

Una llei del general Franco, del 5 d’abril de 1938, dictada en entrar el seu 
exèrcit en terra catalana, abolí l’Estatut de Catalunya i, amb ell, tota manifestació 
d’autonomia i la pèrdua de les llibertats del poble català: “Pero la entrada de 
nuestras gloriosas armas en territorio catalan plantea el problema estrictamente 
administrativo, de deducir las consecuencias practicas de aquella abrogacion. 
Importa por consiguiente restablecer un regimen de derecho público que de 
acuerdo con el principio de unidad de la patria devuelva a aquellas provincias 
el honor de ser gobernadas en pie de igualdad con sus hermanas del resto de 
España.”A Catalunya l’exercit republicà va resistir fins el desembre del 1938, 
data en què el general Franco va iniciar l’atac final de la seva guerra en ocupar-
la, la qual cosa va representar un cop mortal per la República. El 26 de gener 
del 1939 les tropes franquistes entraven a Barcelona per la Diagonal. El 
President Companys, el seu govern i milers de catalans emprengueren el camí de 
l’exili, travessant la frontera, cap a França, on són col·lectivitzats en camps de 
concentració (Argelers, Saint-Cyprien, Gurs, Barcarés,..).

Durant la guerra civil s’instauren les penes capitals sumaríssimes validades 
pel mateix Franco i les denúncies anònimes es converteixen en la manera 
d’empresonar en camps de concentració en territori espanyol i liquidar greuges 
causats durant l’etapa republicana. En acabar la guerra el dictador Franco 
juntament amb la GESTAPO detenen al President Companys, President de 
Catalunya, democràticament elegit, l’empresonen i assassinen el 15 d’octubre 
de 1940.

Amb la derrota i la desfeta dels republicans el 1939,  es perden totes les llibertats 
catalanes que es tardaria, un cop més, quasi 40 anys per recuperar-les. La 
dictadura franquista en va ser la culpable. La fugida de la població de tots els 
indrets cap a la frontera francesa va ser massiva: era l’exili. Es calcula més de 
mig milió de persones. Les Brigades Internacionals jugaren un paper clau entre 
les tropes republicanes, i molt especialment en la batalla de l’Ebre.

REFERèNCIES SANITÀRIES

Malgrat les deficiències de la guerra espanyola es mantingué una part de la 
vida acadèmica organitzant cursets de medicina i de farmàcia destinats a formar 
el personal sanitari al front i hospitals militars. Els laboratoris de ciències i de 
farmàcia van ser destinats al servei de Sanitat de Guerra.

L’exili i el silenci dels farmacèutics catalans i  de les institucions científiques 
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Cal destacar l’obra de la política sanitària i d’assistència social de la Generalitat 
republicana marcada i alterada per les conseqüències de la guerra i la politització 
de les seves estructures. En sanitat, les infermeres visitadores van ser un dels 
grans puntals de l’assistència domiciliària i de l’atenció primària. La comunitat 
mèdica, sota les ordres dels Comitès Sanitaris, va ser una gran heroïna sabent 
amb les infraestructures en què treballaven, tanmateix tenim coneixement i 
està estudiat els múltiples recursos per salvar les vides dels soldats i atendre la 
població civil vulnerable a malalties com la febre tifoide, pneumònies, tuberculosi, 
blenorràgia i sífilis. El primer antibiòtic amb que els metges van poder comptar 
fou la sulfamida blanca, fabricada a Manresa, en els laboratoris del doctor Antoni 
Esteve, però fou d´ús  exclusiu de l’exercit republicà a finals del 1938, i els civils 
no es van poder beneficiar d’aquest. Els medicaments es compraven amb els 
lingots d’or i plata recaptats pel govern republicà espanyol i català.

ExILI I SILENCI

Les tropes franquistes van tenir el suport de la l’Alemanya nazi, de l’Itàlia feixista, 
i el reconeixement de França i el Regne Unit, el febrer del 1939, la qual cosa 
va propiciar la derrota de l’exercit republicà i l’exili. En els anys posteriors el 
suport del govern d’USA al general i dictador Franco va donar la legitimitat al 
seu règim polític, augmentant i prosperant les denúncies, les intervencions, la 
censura, i minimitzar les possibilitats del retorn de tants professionals, científics i 
estudiosos universitaris exiliats, i d’enderrocar la dictadura franquista

Per a Catalunya fou una nova etapa de la seva història, en la qual hauria de fer 
front a la més sistemàtica de les ofensives per posar fi a la seva personalitat 
nacional. Hi va haver una ruptura històrica, en primer lloc, per l’exili massiu 
de la població (polítics, intel·lectuals, científics, professionals, i societat civil) 
agrupats en camps de concentració a França (500.000 persones). Per als qui 
restaren al país les noves autoritats van imposar ja durant el mes d’abril un nou 
sistema institucional, omplint les presons (270.000 presos a Espanya).  Tots 
els partits polítics i sindicats foren proscrits i perseguits, la llengua i la cultura 
catalanes, prohibides públicament, la societat civil immersa en la intervenció 
franquista-falangista ocupant llocs directius de manera obligatòria foragitant tota 
aquella ciutadania subjecte de ser contraris al règim dictatorial. La inhabilitació, 
la depuració, les vigilàncies policials, i els afusellaments van ser aplicats fins el 
1975. 

El drama i la fractura social van tenir conseqüències irreversibles per a la vida 
personal i social de Catalunya i d’Espanya. L’exili, la presó i la inhabilitació 
de metges, farmacèutics i científics van significar una tremenda sagnia. L’elit 
intel·lectual i professional del país es va exiliar majoritàriament després de la 
guerra i la nòmina de científics en l’exili representà el nucli de la ciència catalana 
i espanyola, sense oblidar la importància dels qui van morir a causa de la guerra 
o els qui van veure truncada la seva vida en un exili interior molt més difícil 
de valorar, que va afectar persones que van ser empresonades, sancionades, 
desterrades, executades o en silenci permanent. 
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El destins principals van ser Mèxic i França, a més de Veneçuela, els Estats 
Units, l’Argentina, Cuba i la Unió Soviètica, més de tres-cents eren catedràtics 
d’universitat, cinc-cents eren metges; i més d’un centenar, científics i professionals 
d’altres àrees: químics, farmacèutics, físics, biòlegs, antropòlegs o matemàtics. 
El col·lectiu de científics i professors universitaris van fundar a París la Unió 
de Professors Universitaris Espanyols en l’Exili (UPUEE), sota la presidència 
inicial de l’higienista i parasitòleg Gustavo Pittaluga, que havia dirigit la sanitat 
espanyola i havia representat Espanya en el Comitè d’Higiene de la Societat 
de Nacions. A Mèxic (29 farmacèutics)  es van fundar associacions mèdiques 
i científiques com ara l’Ateneo Ramón y Cajal i el Colegio de México. Entre els 
membres de la UPUEE hi havia els científics: Ignacio Bolívar, Blas Cabrera, Odón 
de Buen, Francisco Giral i Enrique Moles, i els professors de medicina com ara 
Jesús M. Bellido, Isaac Costero, Joaquín D’Harcourt, José García Valdecasas, 
Francisco Gran Covián, Teófilo Hernando, Gonzalo Rodríguez Lafora, Manuel 
Márquez, Rafael Méndez, Emilio Mira, Juan Negrín, Severo Ochoa, August Pi i 
Sunyer, José Puche i Pío del Río-Hortega, un col·lectiu que representava els líders 
principals de la recerca cientificomèdica i farmacèutica catalana i espanyola. 
José Giral Pereira va ser acollit per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, 
essent l’exemple més representatiu dels científics exiliats, així com de la seva 
vida política en ser president de la República espanyola a l’exili entre el 1945 i 
1947. El laboratori de la Facultat de Química de la UNAM porta el nom del seu 
fill Francisco Giral, també molt considerat a Mèxic, 

Un element integrador de l’exili científic va ser la publicació des del 1940 fins 
el 1975 de la revista Ciencia. Revista hispanoamericana de ciencias puras y 
aplicadas. L’exili a França es va concentrar en París i Tolosa de Llenguadoc. Un 
ampli col·lectiu de científics catalans, com ara Jesús M. Bellido Golferichs, i 
August Pi i Sunyer, que més tard marxà a Veneçuela.

ELS FARMACèUTICS CATALANS ExILIATS I SILENCIATS

En l’època de la segona República, els farmacèutics catalans van arribar a assolir 
nivells científics molt elevats en els camps com la Botànica, Farmacognòsia, 
Bioquímica, Nutrició, Química Orgànica i  Farmàcia Galènica. La majoria 
formats en ideals republicans d’una societat laica. El màxim interès per als 
farmacèutics catalans va ser, sens dubte, la Química Biològica (Bioquímica) on 
van ser líders en la seva implantació en els plans d’estudi de Farmàcia (i més 
tard de Ciències Químiques, Naturals i Medicina). No obstant això, el cop d’estat 
militar i la posterior guerra civil espanyola (1936-1939) van truncar amb les 
possibilitats de desenvolupament de la Farmàcia Catalana. Les idees i la tasca 
de la Universitat Autònoma de Barcelona van ser atacades per les autoritats 
franquistes de forma indiscriminada, provocant l’evacuació del professorat i dels 
científics més compromesos amb la causa republicana. L’absència fou motivada 
per varies causes: assassinats durant la guerra i postguerra, aplicació de la “Ley 
de Responsabilidades Politicas” del 9/2/1939 (depuració, inhabilitació, expulsió), 
aplicació del “Decreto del 25/2/1939”, el qual decretava el cessament com a 
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Catedràtics i professors, qualificats de “enemigos de España”, i l’exili interior 
obligats al silenci permanent per poder viure i alimentar les famílies. Segons 
els franquistes la depuració era una necessitat per la reforma del “Estado”, i en 
aquest context, el vicerector Antonio de la Torre va enviar circulars als degans 
dels instituts dependents de la UB, directors de les Escoles de Magisteri, escoles 
tècniques, de comerç, presidents d’acadèmies, col·legis oficials, al personal 
acadèmic i laboral dels centres d’ensenyament i científics, al president de la 
Comissió gestora de l’Hospital Clínic,.. de Catalunya i Balears, demanant noms 
sospitosos i informes compromesos. La resposta fou una llarga llista de noms 
contraris al  nou règim. Dels denunciats, només una petita part havien marxat 
a l’exili. Tenim com a mostra la propaganda que publicà el Correo Catalan el 
1939: “...los rojos separatistas....quisieron apoderarse de la Universidad de 
Barcelona y convertirla en un foco de infección que desparramase.....el virus del 
separatismo....la Universidad llegó a convertirse en el más formidable baluarte de 
los enemigos de Dios y de España”.  Gómez del Campillo, membre de la Comissió 
de depuració de la UB, rector de la UB del 1941 al 1945, dictà una primera 
resolució incloent els catedràtics i professors que marxaren amb la desfeta cap 
a l’exili, tot acusant-los de “...que abandonaron sus destinos..” (per exemple: 
Jesús Bellido i Josep Cuatrecasas). Molts dels farmacèutics catalans exiliats i 
silenciats van contribuir a millorar el nivell científic farmacèutic de molts països 
llatinoamericans i traslladar a aquests la llengua, la cultura i la tasca científica 
catalana. En detallem, entre molts d’altres:

baltà i botta, Miquel Arcàngel (Barcelona, 1892 - 1964). Doctor en Farmàcia, 
Químic i activista polític. Fou soci numerari de la Societat Catalana de Biologia, 
director del Departament d’Anàlisi de Substàncies Alimentàries, director de 
la Secció de Química del Laboratori Municipal del Parc, soci de l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança Catalana. Va escriure a la revista “Ciència”, revista 
catalana de ciència i tecnologia. En el II Congrés Universitari Català, presentà 
una ponència sobre la reforma de la Facultat de Farmàcia. Realitzà traduccions 
de l’alemany i de l’anglès per diferents editorials. La família Baltà, propietaris des 
de 1860 de la farmàcia Baltà, comprada per Pere Botta i Garí, avi de Baltà. El 
1895 es va traslladar a la Rambla de Catalunya, cantonada Ronda Universitat de 
Barcelona, actual localització, essent una de les farmàcies més emblemàtiques de 
la ciutat. La seva propietària actual és l’onzena responsable i besnéta del primer 
titular. Es va doctorar en Farmàcia a Madrid el 1915. Fou soci numerari de la 
“Sociedad Española de Física y Química”. Fou deixeble del filòsof i biòleg Ramon 
Turró. En plena dictadura de Primo Rivera fou un dels fundadors de la “Sociedad 
de Estudios Militares”, organització que pretenia formar a joves voluntaris en el 
manejament d’armes i tàctiques militars amb la finalitat de defensar Catalunya 
en cas d’invasió. Es reunien en llocs emblemàtics de la ciutat com la Llibreria 
Italiana de la Rambla de Catalunya, a les sales privades de l’Ateneu Barcelonès i 
organitzaven acampades sota la cobertura del Càmping Club Català on practicaven 
exercicis militars dirigits pel propi Baltà, utilitzant manuals de l’exèrcit francès. 
Per a les pràctiques de tir reial, utilitzaven les instal·lacions del Tir Nacional de 
Montjuïc. Francesc Macià, des del seu exili a París, el  convertí en home de la 
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seva confiança. Baltà participà en diversos organigrames per a realitzar l’acció de 
Prats de Molló. D’una reunió en la seva farmàcia, lloc on, també, s’havia amagat 
gent perseguida, va sorgir la idea de la creació d’un comitè pro-presos amb la 
intenció de recaptar diners mitjançant festivals, sessions de cinema, teatre, i 
concerts per ajudar als presos i llurs familiars. L’endemà d’aquest comitè, el 17 
d’agost de 1925, Baltà fou detingut per la policia. A la presó, Baltà va mantenir 
l’ànim front els seus companys donant classes d’anglès, d’activitat física,  inclús 
va fabricar una rudimentària ràdio. Passats uns anys fou indultat, la seva causa 
sobreseguda i s’exilià a França. Va tornar en acabar-se la Dictadura de Primo de 
Rivera. Baltà fou membre de la Guàrdia Cívica del President de la Generalitat 
de Catalunya, Francesc Macià, en proclamar-se, el 1931, la segona República. 
El 1934 es va casar amb Concepció Batista i Roca i el 1939, un cop establerta 
la Dictadura franquista, se exilià a París, Anglaterra i a Amèrica. Fou, durant un 
temps professor de química a la Universitat de Nova York de Bolívia, establint-se, 
finalment, a Cuba. A l’Havana va dirigir els laboratoris farmacèutics OML García 
y Cía. i treballà  per l’Instituto Finlay. El 1961, un cop instaurada la Revolució i 
coneixedor de la seva malaltia de càncer, decidí tornar a Catalunya, instal·lant-se 
a Samalús. 

Bofill i Combelles, Joan  (Cardona, 1884 -  Barcelona, 1937). Farmacèutic. Es 
doctorà amb la tesi sobre l’àcid salicílic. Fou assassinat el 1937 per les Patrulles de 
Control.                                                                                                                                                            

boix i Vallicrosa, Alfonso M. de L. (Santa Coloma de Farners, 1899 - Mèxic, 
1965). Químic i farmacèutic. Fou professor ajudant de Química Orgànica a la 
Universitat de Barcelona i professor de Química a l’Institut Pi i Margall. Fou 
alcalde de Moncada i Reixac el 1934 i 1936. Va militar a Acció Catalana i a 
ERC. Fou company i amic dels Pi i Sunyer, Pere Bosch i Gimpera, Riera Llorca, 
del Dr. Puche. El 1939 es va exilià a Mèxic marxant a bord del Sinaia, essent 
el destí Veracruz. Era el número 121353 com a asilat polític amb data 14-6-
1939. La seva professió li obrí portes com a col·laborador de varis laboratoris 
químics, entre ells “Laquisa SA”, propietat de Cèsar Pi-Sunyer, que esdevingué 
capdavanter en la industria química local. En deixar el laboratori va comprar una 
farmàcia. Va formar part del cos de professors de l’Institut Luis Vives a Mèxic. Va 
col·laborar de forma molt destacada amb l’Orfeò Català de Mèxic i en les revistes 
de l’exili mexicanes. La seva néta, Nuri, recorda que el seu avi donava classes de 
català a la família, i els hi llegia alguns exemplars del Patufet. Va escriure estudis 
sobre Anselm Turmeda i Ramon Llull, i “El vent de la història”, “Catalanitat i nou 
humanisme”, “Homenatge a Pere Bosch i Gimpera”. Va morir amb l’enyorança 
de Sant Miquel de Cladells i de Can Boix, la casa rural familiar on no hi va poder 
tornar mai. Trobem dades d’ell a la llista d’exiliats espanyols i a les Actes de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

bolòs i Vayreda, Antonio de. (Olot, 1889 - 1975). Doctor en Farmàcia i Botànic. 
Cursà la segona ensenyança i el grau de batxiller a Girona el 1905. Va obtenir 
el títol de llicenciat en Farmàcia el 23 d’octubre de 1909 per la Universitat de 
Barcelona. Exercí la professió de farmacèutic a la farmàcia del seu pare, Bolòs 
i Saderra, fins el gener de 1927, data en què es va traslladar a Barcelona, 
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en adquirir la Farmàcia que va ser del Sr. Antonio Novellas Roig, ubicada a la 
Rambla de Catalunya, número 77, farmàcia modernista que, actualment, ha 
estat restaurada  pel seu fill Jordi de Bolòs. Durant la Guerra Civil tenia que estar 
oberta durant els bombardejos de Barcelona, la qual cosa obligà a A.Bolòs i a la 
seva família a traslladar-se a viure en una pensió del mateix edifici. El 1924 fou 
President del Patronat de la Biblioteca de la Mancomunitat de la ciutat d’ Olot. 
Fou un gran coneixedor de la botànica essent nomenat el 1934 Conservador 
d’Herbaris de l’Institut Botànic de Barcelona i el 1939 director de l’esmentat 
Institut. Anys més tard fou nomenat director de l’Institut Municipal de Ciències 
Naturals. El 1959 ingressà a la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona, i fou, 
també, membre i Conseller de la Institució Catalana d’Història Natural, filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans, el 1926. Recopilà les dades d’il·lustres botànics, 
investigadors de la flora de Collserola, com Juan Salvador Boscà, descendents de 
Salvador Pedrol i Salvador Riera, Jussieu, Bentham, Pourret, Costa, Compañó, 
Pujol, Teixidor, Trèmols, Vayreda, Cadevall i Diars, Willkom, Font Quer, Solé i Pla, 
i d’altres zones properes a Barcelona:  El Garraf, Vallès Occidental, Massís de 
l’Obac-Sant Llorenç de Munt i Serra de Marina.

Calvet Pascual, Enrique (Sant Feliu de Guíxols, - Barcelona, 1976). Químic, 
publicista, advocat i farmacèutic. Professor de Química Orgànica i de 
Termotècnica a les Escoles Industrials de Vilanova i la Geltrú, i de Terrassa. 
Fou un dels fundadors de la Societat Astronòmica de Barcelona. Introductor i 
divulgador de la radiodifusió a Catalunya. Director tècnic de l’Emissora Ràdio-
Catalana, EAJ-13. Fou amateur en el camp de l’Astronomia. El 1939 fou separat 
de l’ensenyament com a represàlia  política per part dels franquistes. Morí en una 
situació econòmica molt precària.

Carabot de Porras, Alfredo (Cádiz, 1908 - Barcelona, 1985). Farmacèutic. 
Professor ajudant de matèria farmacèutica vegetal (farmacognòsia) molt orientat 
a la fitoquímica que va acabar exiliant-se a Cuba i Veneçuela on va ser professor 
de botànica i farmacognòsia a la facultat de farmàcia de la Universitat dels 
Andes a Mérida, Veneçuela. Va ser membre de la Reial Acadèmia de Farmàcia 
de Catalunya. Trobem dades a través de la seva néta Laura, que viu a Mèrida 
(Veneçuela)

Casamada Mauri, Ramon (Terrassa, 1874 - Montcada, 1936). Doctor en 
Farmàcia i en Ciències fisicomatemàtiques. Catedràtic de Tècnica Física i 
Anàlisi Química de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. Degà de la mateixa 
Facultat. Membre de la Reial Acadèmia de Medicina i cirurgia de Barcelona, de 
la “Sociedad Española de física y química”, entre altres. Assassinat el 1936 a 
Montcada, pels escamots de control. Va ser recordat el 1942 pel catedràtic de 
Ciències, Francisco Pardillo a la Universitat de Barcelona.

Castelló Peiró, José ( ? ). Farmacèutic. Afiliat a la C.N.T. El 1938 es traslladà a 
València, on adquirí una oficina de farmàcia. Ocupà el càrrec d’Inspector General 
d’Indústries Quimico-Farmacèutiques. En acabar la guerra civil es va incorporar 
com a tècnic al Col·legi de Farmacèutics de València, especialitzant-se en pràctiques 
edafològiques.                                                                                                                                                                
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Codina  Duran, Salvador. (Sabadell, 1880 - Caldes de Montbui, 1964). Doctor 
en Farmàcia. Es va llicenciar i doctorar a la Facultat de Farmàcia de Barcelona. 
El seu esperit inquiet i investigador el va portar a la realització d’aliments lactis 
de gran consum per la població. Va ser un dels primers preparadors del iogurt  
a Catalunya. A l’any 1908, en plena joventut, instal·là un laboratori d’anàlisi 
químic a Sabadell, en el què elaborà nombrosos anàlisi químics de diferents 
productes. Fundador de moltes associacions i entitats musicals a Caldes. Una 
d’elles l’Associació de Cultura de Caldes, de la que en fou president, el 1930.

Colomer Pujol, Antonio (Barcelona, 1896 - Barcelona, 1960?). Farmacèutic. 
Doctor en Farmàcia l’any 1921. Professor auxiliar d’Anàlisi Química a la Facultat de 
Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Acabada la guerra civil fou empresonat. 
Va publicar diversos articles en la revista “El Restaurador Farmacéutico”

Colon Manrique, Julio (Barcelona, 1888 - Mèxic, 1982). Farmacèutic. Va ser un 
alt càrrec a la Farmàcia Militar republicana de Tarragona. Es va exiliar a 

Mèxic. Actiu col·laborador del diccionari UTEHA.

Cuatrecasas Arumí, Josep (Camprodon, 1903 - Washington, 1996). Farmacèutic. 
El 1923 va obtenir la llicenciatura en Farmàcia. Amb una sòlida formació 
alemanya va ser Catedràtic de Botànica Descriptiva de la Facultat de Farmàcia 
de Madrid (1931-1939). Realitzà cursos de postgrau a la Universitat de Ginebra 
i a la de Berlin. Va ser director del Jardí Botànic de Madrid (1932-1939). Entre el 
1937 i 1939 va ocupar el càrrec de Jefe de Sección de Tóxicos y Estupefacientes 
de la Inspecció General d’Indústria Químico-framacèutiques i farmacèutic en cap 
de l’Hospital de sang instal·lat al casino de Madrid per la República. Es va exiliar 
a Colòmbia i a USA, realitzant una immensa tasca científica a l’exili. El 1951 fou 
col·laborador de la Fundació Guggengeim, i en el 1952 fins el 1955 Investigador 
en el Museu d’Història Natural de Chicago per la National Science Fundation

Cusi  i  Furtunet, Joaquim. (Llers, 1879 - Barcelona, 1968). Doctor en Farmàcia. 
Estudià la carrera de farmàcia a la Universitat de Barcelona. Es llicencià el 1901. 
El 2 d’agost de 1902, obrí la seva oficina de farmàcia a Figueres. A pocs anys 
d’exercir, s’establí a Figueres el Dr. Francesc Agulló, oculista deixeble del Dr. 
Barraquer, qui li va aconsellar convertir en especialitat la pomada d’òxid groc de 
mercuri, millor preparada i envasada que les que venien de França. Va començar a 
preparar pomades d’oftalmologia i dermatologia a la seva farmàcia, posteriorment 
va comprar un edifici a Figueres on instal·là la maquinària, continuant la seva 
elaboració i altres especialitats oftalmològiques. Va ser el naixement dels 
Laboratoris Norte de España. Va ser el primer farmacèutic especialitzat en la 
preparació de pomades per oftalmologia, que van tenir repercussió internacional. 
Cusí instal·là una impremta en l’empresa, sota la direcció de Joan Llop, editant 
publicacions mèdic històriques amb destí als oftalmòlegs. La primera col·lecció 
de publicacions fou el Tractatus de conservatione versus de Johannis de Lasso. Va 
traspassar la farmàcia al farmacèutic Gerardo Garriga. Fou el març de 1919 quan 
Joaquím amb el seu germà Carlos, comprà Mas Antic, una finca a El Masnou, 
on hi va ubicar, a l’any 1925, el material històric de la farmàcia propietat dels 
monjos benedectins al Real Monasterio de Santa Maria de Nájera (Logroño). Amb 
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el seu cosí Rafael Cusí va anar a Alemanya i Suïssa per comprar maquinària i 
donar a conèixer els seus productes de teràpia ocular i l’aparell Erisifac del doctor 
Barraquer. Entre les columnes i la porta gran de l’edifici principal de la finca 
de El Masnou hi va fer gravar les imatges dels Sants Mèdics Cosme i Damià, 
extretes del llibre “Arzneibereitung und Heilkunde in Der Kunst”, de Gehe Verlag. 
En el 1933 fou membre del Consell General del Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Catalunya, delegació de Barcelona, i de la Comissió Reguladora d’Interessos 
Farmacèutics.

Durant la Guerra Civil espanyola, i estant en el laboratori situat en zona 
republicana, va ser sospitós per l’exercit  franquista fins el punt de convertir-se 
en objectiu dels  bombardeigs realitzats per l’armada italiana. El 16 de març 
de 1958 ingressà, amb la medalla número 17, com acadèmic numerari de la 
Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona. Va pertànyer a un gran nombre  de 
corporacions científiques d’Espanya i internacionals. El 1972, la Junta General 
Extraordinària d’Accionistes acordà el canvi de nom de “Laboratorios del Norte 
de España” pel de “Laboratorios Cusí”. Al mateix any s’instaurà el Premi Cusí. 
Creà el Museu Joaquim Cusí, reconegut internacionalment, essent el seu primer 
conservador Ezequiel Pagés i posteriorment Emília Marfà

Cuyàs Fonsdeviela de xammar, Josep (Barcelona, 1886 - Ciutat de Mèxic, 
Mèxic, 1963).Llicenciat en medicina i farmàcia a Barcelona, era membre de 
la Unió General de Treballadors (UGT). Quan va començar la Guerra Civil era 
professor de l’Escola Popular de Guerra a Barcelona, i després tinent metge en la 
26a Divisió al front del Segre. Passà a un camp de concentració a França i d’allà 
marxà a Mèxic, on arribà el juliol de 1939. Va treballar a laboratoris farmacèutics 
i després creà un laboratori d’anàlisis clíniques a Ciutat de Mèxic ajudat pel seu 
fill.

Deulofeu Torres, Alexandre (L’Armentera, 1903 - Figueres, 1978). Farmacèutic i 
químic. El seu pare era apotecari a Sant Pere Pescador. Fou Catedràtic de Física 
i Química de l’Institut de segona ensenyança de Figueres. Militant d’ERC ocupà, 
entre el 1936 i 1939, el càrrec d’alcalde accidental a Figueres. Fou mobilitzat el 
1938 com a sanitari i assignat al quarter Miquel Servet de Barcelona, a l’Hospital 
de Vallcarca, i a Valls. El febrer de 1939 s’exilià a França, on va treballar a la 
“Pharmacia Populaire” de Montpeller, alternant amb la seva activitat de saxofonista 
i violinista a l’orquestra del Conservatori de Montpeller. Es va relacionar amb la 
“Unión Nacional Española” (refugiats). El 1947 tornà a Figueres, on s’establí de 
nou a la seva farmàcia. Fundà l’Editorial Emporitana el 1976

Deulofeu Poch, Josep (Figueres, 1879 - 1957). Farmacèutic. Degà de la Facultat 
de Farmàcia de Barcelona entre el 1931 i 1935. El 1938 fou rector accidental 
de la Universitat de Barcelona, fet pel qual va ser condemnat a sis anys de presó 
pel tribunal militar el setembre del 1939 i expulsat de la seva càtedra.

Dutrem Domínguez, Wenceslau (Barcelona, 1909 - Houston, 1979). Llicenciat 
a Barcelona en farmàcia el 1929 i en medicina el 1930. Fou alumne intern 
del Servei de Patologia Mèdica del Dr. Agustí Pedro Pons a l’Hospital Clínic. 
Fou inspector de sanitat i director del Dispensari municipal de Montcada i 
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Reixac. Durant la Guerra Civil va estar al servei de transfusions sanguínies al 
front d’Osca. El 1937 va marxar d’Espanya a París, on va obtenir el diploma de 
Medicina Tropical a la Sorbona. El 1939 marxà exiliat a Mèxic on fou professor de 
Patologia a l’Escuela de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
de 1940 a 1953, també treballà en laboratoris farmacèutics i a més publicà 
treballs d’investigació sobre antibiòtics i vitamines.

Ferrer i batlle, Pere (Pacs, 1899 - Mèxic, 1965). Farmacèutic. Catalanista 
d’esquerres i militant d’ERC. Fou escollit diputat a Corts el 1936, a la circumscripció 
de Barcelona-ciutat, en les llistes del Front d’Esquerres de Catalunya i en nom 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, vocal titular de la comissió parlamentària 
de Guerra, i suplent de les de Marina, Estatuts i Governació (entre març i juliol 
de 1936). També seria titular de les de Govern Interior i Treball, i suplent de les 
de Pressupostos i Governació (1937-1939). Subsecretari de Treball al govern 
central. Es va exiliar a París, Portvendres, Perpinyà, Oràn, Casablanca i Mèxic. Va 
formar part de complots contra Franco des de França. A Mèxic  establí diversos 
negocis.

Folch Calbó, Francesc de Paula (Montblanc, 1878 - La Habana, 1961). Llicenciat 
en Medicina el 1900 i en Farmàcia el 1918. Era director del Servei d’Aigües de 
Tarragona. Durant la Guerra Civil fou director del Centre Sanitari Comarcal de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona. Quan va acabar la guerra residí més de 
dos anys a França i arribà exiliat a Mèxic el 1942. Fundà el Laboratorio Gut-Fol 
(Gutierrez-Folch) on es dedicava a la producció de vacunes i sèrum citotòxic 
partint del cordó umbilical de les parteres. El 1957 marxà a Cuba on fou director 
tècnic de l’Institut de Biologia de La Habana fins la seva mort.

Font i Quer, Pius (Lleida, 1888 - Barcelona, 1964). Farmacèutic, botànic i 
químic. Professor de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona,  Va ser director de l’Institut Botànic al Museu de Ciències Naturals 
de Barcelona. Per encàrrec de l’Institut d’Estudis Catalans preparà una flora 
descriptiva anomenada “Flora de Catalunya”. El 1911 fou designat farmacèutic 
militar entrant al cos de sanitat militar. Per catalanista i progressista va ser expulsat 
de la Universitat en la Dictadura de Primo de Rivera. El 1931 fou president de 
la Institució Catalana d’Història Natural (IEC). El 1933 fou professor agregat de 
Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
professor de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (1923-1939). El 1935 
creà l’Institut Botànic. Fundà la revista “Cavanillesia” juntament amb Carles Pau 
i Josep Cuatrecasas (1928-1937). Gran formador de la terminologia botànica 
popular i científica en català i castellà. Les seves obres més rellevants: Diccionario 
de Botánica, Plantas medicinales i Botánica pintoresca. Deixà inacabada la seva 
gran obra: Flora dels Països Catalans (acabada per Oriol de Bolós i Josep Vigo) 
Després de la guerra va ser reprès (sota l’acusació de rebel·lió militar) amb la 
pèrdua de tots els càrrecs. Va produir gran part de la seva obra estant empresonat. 
El 1959 fou nomenat Doctor Honoris Causa de la Universitat de Montpeller.
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Formiguera Hernández, Gonzalo (Barcelona, 1884 - 1936). Farmacèutic. 
Fabricant de preparacions galèniques.  Assassinat el 1936. Autor del llibre “La 
psicastemia” (1928)

Gabarró Garcia, Pere (Igualada, 1899 - Barcelona, 1980). Llicenciat en farmàcia, 
estudià medicina acabant el 1924, aviat es decantà per la cirurgia. El 1933 fou 
nomenat vicesecretari de l’Associació de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. 
Durant la Guerra Civil fou major metge provisional i guanyà experiència en la 
cirurgia de restauració de la cara i els membres. S’exilià a Anglaterra el 1939 
on va treballar a Manchester amb Sir H. Gillies ampliant la seva experiència en 
cirurgia plàstica durant la Segona Guerra Mundial. Va dirigir el servei de cirurgia 
plàstica del Baguley Emergency Hospital i del Christie Hospital and Holt Radium 
Institute. Fou soci fundador de la British Society Plastic Surgery. El 1947 tornà 
de l’exili i va poder treballar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Clínica 
Corachan. Se’l considera l’introductor de la cirurgia plàstica a Catalunya.

Garganta i Fàbrega, Miquel de (Olot, 1903 - 1988). Es llicencià en farmàcia 
a la Universitat de Barcelona, i el 1934 es doctorà a la Universitat de Madrid 
amb la tesi “Francisco Bolòs y la cultura de su tiempo”. El 1926 entrà com a 
membre de la Institució Catalana d’Història Natural (IEC). El 1935 entrà com 
acadèmic corresponent a la Acadèmia Nacional de Farmàcia de Madrid. Afiliat a 
Acció Catalana. El 1936 fou Farmacèutic de l’Hospital Militar Base de Cirurgia 
de Vallcarca, a Barcelona. El 1939 es va exiliar a Colòmbia on fou catedràtic de 
Ciències Naturals de la Universitat d’Antioquia, catedràtic de Ciències Químiques 
i Naturals a l’Escola Normal d’Occident, a Pasto, professor de l’Escola Normal 
de Pamplona (Colòmbia). Fundà les entitats “Amigos del Árbol” i “Amigos de la 
naturaleza”. Herboritzà per tot Colòmbia. El 1967 tornà a Olot, on continuà fent 
aportacions a la història de la botànica i de les ciències naturals i col·laborà a la 
Revista de Girona i a la Gran Enciclopèdia Catalana.

Garreta Sabadell, José (?). Farmacèutic català acollit com a professor de la 
Universitat de Panamà. Graduat en Farmàcia en la Universitat Autònoma de 
Barcelona.  El 1928 conta com a preparador del medicament Bioforcil Elixir, en 
el Lab.Quím.P.Cor, S.A. El 1930 fou Director tècnic del Laboratori Galia. Es va 
exiliar  a Panamà, on fou professor de Farmacologia a la Universitat de Panamà, 
fou, també degà de la Facultat de Ciències i Farmacologia. Membre de la comissió 
per a organitzar la Facultat de Medicina. La seva tasca a la Universitat de Panamà 
va deixar grans empremtes en la formació de les generacions d’estudiants que el 
van tenir com a professor. 

González  Juan, Pere. (Andratx (Mallorca), 1886 – Barcelona, 1955. 
Farmacèutic. En el 1907 ingressà como col·laborador del Dr. Ramon Turró 
en el Laboratori Microbiològic Municipal de Barcelona, del que fou Director 
entre el 1927 i 1939. Es  llicencià en Farmàcia el 1922 i els seus treballs 
sobre  bacteriologia i immunologia foren altament reconeguts. El 1921-
1922 tributava com a laboratori annex al carrer Notariat, 21 de Barcelona, 
preparant algunes especialitats sota la llicència de Ramon Turró Darder. El 
1926 estableix la farmàcia a la Diagonal de Barcelona. El 1936 consta sense 
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farmàcia. Entre 1925 i 1929 presidí la Societat Catalana de Biologia, filial de                                                                                                                                 
l’institu d’Estudis Catalans, a Barcelona. Ingressà a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona amb el discurs “Mecanismos nutritivos de la inmunidad”, 
al què va respondre Ramon Turró. Amb Carrasco i Formiguera  estudià l’obtenció 
de la insulina. A l’any 1939 se exilià. Destituït del càrrec de director del 
Laboratori, quan tornà  a Catalunya, passà als Laboratoris Leti, contribuint al 
progrés de la industria farmacèutica, i a la primera síntesi de la penicil·lina a 
Catalunya. Col·laborà en els Treballs de la Societat Catalana de Biologia, Anals 
de Bromatologia, Medicina Clínica, Ars Mèdica, Journal de Physiologie et de 
Patologie Générale, Revista dels Serveis Sanitaris i Demogràfics Municipals de 
Barcelona i Anals de Medicina i Cirurgia entre altres.     

Isern Rabascall, Josep (L’Hospitalet de Llobregat, 1902 -Manresa, 1974). 
Farmacèutic i llicenciat en medicina a Barcelona el 1936. Es formà amb Josep 
Trueta a l’Hospital de Sant Pau. Durant la Guerra Civil fou capità metge provisional 
a l’Hospital Militar número 1 de Barcelona i després cap del servei quirúrgic a 
l’hospital La Sabinosa de Tarragona. S’exilià a França on treballà a l’hospital de la 
Grave a Tolosa. Tornà a Catalunya el 1941 on fou empresonat i alliberat el 1946. 
Se’l va permetre exercir professionalment a Manresa.

Marcó i Dachs, Lluís (Palafrugell, 1910- Barcelona, 2007) Farmacèutic. Fou 
cofundador de la FNEC (Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña). 
S’establí a Alella amb farmàcia pròpia. El 1936 fundà el sindicat de farmacèutics 
de l’UGT. El 1936 fou nomenat membre del Consell de Sanitat de Guerra de 
la Generalitat, dimitint el 1937. S’encarregà de la distribució de medicaments 
al front d’Aragó. Fou nomenat “Inspector de Farmacias del Ejército”, amb grau 
de Capità provisional. Temps després passava a Sanitat Civil per organitzar 
la Inspecció General d’Indústries Químico-farmacèutiques. Quan el Govern es 
traslladà a Barcelona la Inspecció va rebre d’uns laboratoris nordamericans 
les passes per l’obtenció de la sulfanilamida, que es va fabricar als Laboratoris 
Esteve amb l’assessorament de Marcó i altres  farmacèutics. L’exercit republicà 
fou el primer en usar-la massivament. Quan el Ministeri d’Instrucció Pública i 
Sanitat passà a mans de la CNT, Marcó va tornar a l’exèrcit essent nomenat Jefe 
de los Servicios de Farmacia a l’Estado Mayor del General Miaja, del “Grupo de 
Ejercitos”. Va reclamar pols de tàbac de Tarragona per extreure la nicotina pel 
tractament de la pel·lagra. Donant mig kilo d’or va aconseguir suavitzar el conflicte 
dels Laboratoris Abelló i poder tenir “Orosanil” per combatre la tuberculosi, 
també aconseguí per 4 milions de pessetes la importació de la insulina pura 
en l’Hospital Clínic de Barcelona i ser distribuïda entre els laboratoris i aquests 
distribuir-ho. Essent membre del Consell de Sanitat de Guerra de la Generalitat 
mobilitzà els professors  de Farmàcia i de Ciències Químiques per evitar nous greus 
incidents degut al pànic que es va produí per l’assassinat dels Drs. Casamada, 
Tayà i Palomas. Caiguda Catalunya en el poder de l’exercit nacional fou l’únic 
Jefe de Servicios de Farmacia del Ejercito republicà. Fou l’únic que ostentà els 
càrrecs civil i militar de farmacèutic. Va ser agafat a Alacant i portat al camp de 
concentració d’Albatera i després al  de Portaceli (Bètera), on es fer càrrec de la 
farmàcia del camp. Posat en llibertat se’n va anar a  Villamanin (León). El 1945 
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va tornar a Barcelona, sense poder establir-se a Alella. Va escriure: Els jueus a 
Catalunya (1985), Llaurant la tristesa (1998), Els jueus i nosaltres (1977)

Martín Serra, Ricardo ( Figueres, 1907- ?). Doctor en Farmàcia l’any 1931. 
Exercí a la farmàcia del seu pare a Figueres fins l’any 1939. Va ser farmacèutic 
militar durant la guerra civil. Va emigrar a la República Dominicana on va treballar 
en temes de farmàcia galènica i va ser professor a la Facultat de Enginyeria de la 
Universitat de Santo Domingo. 

Moles Ormella, Enrique (Barcelona, 1883-Madrid, 1953). Fou professor 
supernumerari gratuït de la Universitat de Barcelona. Doctor en Farmàcia que 
es va dedicar a la Química Inorgànica i la Química-Física. Es va formar amb el 
Premi Nobel W. Ostwald a Alemanya i a Suïssa. Va ser catedràtic de Química 
Inorgànica de la Facultat de Ciències de la Universitat de Madrid i director 
de l’Institut Nacional de Física i Química. La seva producció científica va ser 
excel·lent. Empresonat en intentar tornar a Espanya després de la guerra civil 
va ser condemnat a mort i després a cadena perpetua d’on va sortir en llibertat 
el 1943. Es va refugiar en la indústria farmacèutica (laboratoris IBYS) com a 
assessor tècnic de la secció de Química Farmacèutica fins la seva mort. Director 
General de Pólvores i explosius del govern republicà espanyol.

Novellas i Roig, Antoni  (Barcelona, 1879-1951). Es va llicenciar en farmàcia 
el 1901 i l’11 de gener de 1902 obria la farmàcia Novellas  a la Rambla de 
Catalunya, 77 de Barcelona, la qual va ser decorada per l’arquitecte modernista 
Antoni de Falguera i Sivilla. A l’any 1927 la va vendre a la família Bolòs, que 
actualment la regenta i que ha mantingut la decoració i vitralls modernistes. 
Es dedicà al “Laboratori d’especialitats farmacèutiques Antonio Novellas”, 
ubicat al carrer d’Alfons XIII (avui Diagonal), i més tard traslladat al carrer de 
Bruc, 172. Va ser un investigador inquiet, que va estudiar i passar llargues 
temporades a Alemanya, Suïssa i França. Perfeccionà els seus coneixements 
de farmacognòsia (farmacèutica vegetal) a Montpeller. Va ser l’introductor de 
l’opoteràpia (organoteràpia) a Espanya el 1906 amb la publicació del treball 
“Nuevos métodos de preparación de medicamentós opoterápicos” amb la 
preparació d’especialitats opoteràpiques al seu laboratori. En el 1927 va 
implantar l’estabilització dels vegetals i va comercialitzar preparats fitoteràpics 
anomenats solufixes. Va dedicar alguns treballs a l’especialitat d’homeopatia. Fou 
fundador i primer president de l’Institució Catalana d’Història Natural, filial de 
l’Institut d’Estudis Catalans, i un gran coneixedor de la medicina i de la farmàcia 
europea del seu temps. A Ginebra, va ser deixeble del professor Chodat. Va seguir 
els cursos de l’Institut de Botànica Delessert de l’Ariana. El 1912 va col·laborar 
en la posta en marxa de la “Pharmacie Centrale”. Comptava amb una biblioteca 
de més de 2000 volums i un petit museu, a casa seva, de ciències naturals, 
mineralogia, i farmàcia amb peces de ceràmica i vidre antic. Durant la guerra 
civil espanyola va viure confinat a casa seva apartat de les activitats públiques. 
Va publicar 76 obres, entre opuscles, articles i conferències. A França va conèixer 
Jules Verne, amb qui va mantenir correspondència i li va dedicar una novel·la.
Membre de la RAMC.
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Olivan Palacin, Nicasio Francisco ( Huesca,– Mèxic, 1969). Farmacèutic i 
químic. Establert a l’any 1926 i 1932 al carrer Baix de Sant Pere, 52, com 
regent de la vídua Escuder. Va tenir una marcada activitat professional i 
política durant el període de la guerra civil. Fou Catedràtic de l’escola Superior 
d’Agricultura. Durant la guerra civil, va aplicar els seus coneixements de química 
a estudis en defensa passiva contra gasos. La seva situació professional en la 
zona republicana li va permetre protegir als farmacèutics respecte la incautació 
de les seves farmàcies, responent pel farmacèutic, entre altres, Dr.Santiago Pagés 
Maruny, de ser assassinat per les Patrulles de Control.  El 1939 s’exilià a Mèxic, 
tot i que el seu objectiu era anar a Bèlgica i Alemanya per esbrinar certes patents 
químiques aplicades, però la segona guerra mundial li obstaculitzà. A Mèxic se 
li convalidà els seus estudis obtenint el títol de Enginyer Agrònom al servei de 
l’Administració mexicana.

Palomas i bons, Francesc xavier (Barcelona, 1876-1936). Farmacèutic. El 
1899 fou Vicepresident de la secció de ciències i farmàcia del Centre Escolar 
Catalanista. El 1901 llicenciat a Barcelona i el 1902 va fer el doctorat a Madrid. El 
1907 fou Redactor de la revista “Farmàcia Catalana” i redactor en cap del butlletí 
de la “Mancomunitat Farmacèutica Catalano-Balear”. El 1918 va col·laborar en 
el “Boletin oficial del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Barcelona”. 
El 1919  fou Professor auxiliar de la Facultat de Farmàcia de Barcelona. El 
1921   fou Membre actiu del Sindicat de Farmacèutics. El 1924, en morir Lluís 
Gigirey Morentin, catedràtic de matèria farmacèutica vegetal, ocupà la seva 
plaça. Del 29-11-1934 al 26-2-1936 fou  catedràtic i degà de la Facultat de 
Farmàcia de Barcelona. Fou detingut el 23-9-1936 al domicili del seu company 
de claustre Ramon Casamada i Mauri per elements incontrolats (milícies) que el 
van assassinar. El 27-9-1936 va ser destituït del càrrec de catedràtic.

Paluzie i Borrell, Jesús . Farmacèutic. Va portar la farmàcia col·lectivitzada de 
Mariano de Veciana Prats. Després de la guerra va quedar en situació precària i 
va ser ajudat pel mateix Veciana.

Pedemonte i Falguera, bonaventura. (Barcelona,1881 - Sant Andreu de la Barca, 
1950). Farmacèutic i  historiador. Estudià farmàcia a la Universitat de Barcelona. 
Es va llicenciar el 1901. Els primers anys de joventut col·laborà amb la Revista 
“La Renaixença”. Ingressà al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona el 1902, al 
mateix any obre la seva oficina de farmàcia i el 1905 el seu laboratori.  Intervé en el 
2n Congrés de Metges de la Llengua Catalana, presentant els seus productes en la 
“Exposición Médica de Producciones Originarias de los países de lengua catalana 
o de autores nacidos o residentes en los mismo”. En el 1914-1915 realitzà 
sota la direcció del Dr. Paul Dieterle-Delarue, el primer curs de Síntesi Química, 
organitzat pel Consell d’Investigació Pedagògica de la Diputació Provincial de 
Barcelona.                                                                                                                                                    

Entre altres productes va fabricar, de forma industrial, l’àcid isovalerianic, i la 
fabricació del lactat de calci, inexistent després de la guerra civil espanyola. El 
seu fill Modesto Pedemonte Feu va  mantenir el laboratori juntament amb Antonio 
Miró Folch, farmacèutic. A la seva mort la seva esposa Mercedes Clemente Canut, 
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farmacèutica, va associar-se amb els “Laboratorios Ale” que posteriorment es 
digué “Ale Pedemonte”

Pérez Iborra, Alfred (Barcelona, ?, Barcelona, 2000). Va obtenir el títol el 1931. 
Es col·legià el 1932 a Tarragona i  s’estableix a Torredembarra continuant la 
farmàcia de Trinitat Gallart. El 1936 es col·legià a la Delegació Barcelona del 
CUC, permutant la  farmàcia de Torredembarra per la farmàcia de Josep Sala 
Fargas del c/Plateria, 6 de Barcelona. Practicà a la farmàcia de Julio Ainaud Soler, 
farmacèutic de Barcelona. Fou President de la “Federació Catalana d’Estudiants 
Catòlics” des de 1928 fins el 1930. Durant la guerra civil fou incorporat al front 
de l’Ebre com alferes de Sanitat de l’exercit republicà. A l’any 1942 obté un 
laboratori al carrer de Provença, 224. El 1943 fou denunciat, anònimament, per 
un farmacèutic del Col·legi per “catalanista-separatista”, per la seva actitud de 
frenar el procés de depuració política al mateix col·legi. Al mateix any impulsà 
la creació de “Circular Farmacéutica”, òrgan del Col·legi Oficial de Farmacèutics 
de Barcelona, essent el seu Director fins el 1958. El 1946 traspassa la farmàcia 
del carrer de Plateria al farmacèutic Hermenegild Olivella Mitjans i adquireix la 
de Beatriz Figuerol Solé del c/Pere IV, 157. El juny del 1958 traspassa la seva 
farmàcia i s’estableix al c/Olivo, 22 de Badalona. Va ser comptador de la Junta 
als anys 1941,1946 i 1949 i Director del Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Barcelona fins el 1958.  

Pi Sunyer bayo, Cèsar (Roses, 1905 – Mèxic, 1997). Es va llicenciar en 
farmàcia a la Universitat de Barcelona el 1927. Es va especialitzar en bioquímica 
a Alemanya. Fou becat per la Junta d’Ampliación de Estudios a Berlín el 1929-
30. Fou cap de laboratori de bioquímica de l’Institut de Fisiologia de Barcelona 
(1931-1939). El 1933 fou professor de bioquímica a la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i secretari de la Societat Catalana de Biologia. Durant la Guerra 
Civil fou tinent metge i director de secció del Laboratori dels Hospitals Militars 
de Catalunya a partir de 1937. Va exiliar-se a Illa (Rosselló) on va passar quatre 
mesos abans de marxar a Mèxic.  Va treballar en laboratoris farmacèutics 
(director de Laboratorios Químicos SA. Laquisa) en farmàcia galènica. President 
de l’Institut Català de Cultura (1975-1978) i de l’Orfeó Català de Mèxic (1971-
1974), i col·laborà en les revistes catalanes Quaderns de l’Exili, Nova Revista, 
Pont Blau i Xaloc de Mèxic, i Vida Nova de Montpeller. 

Puig i  Muset, Pere. (Molins de Rei, 1912 – Barcelona, 1983). Farmacèutic. 
Estudià i es llicencià a Granada el 1935. Al mateix any es va establir a Molins 
de Rei essent propietari de la seva farmàcia, també va ser propietari i Director 
dels laboratoris PEYVA, fins el 1947.  Va preparar especialitats farmacèutiques 
i fàrmacs relacionats en l’Enciclopèdia de Medicaments i Especialitats (1953) i 
en la col·lecció Pharmakoteka del Museu de la Farmàcia Catalana, de Barcelona. 
És important el descobriment de la alfaquimotripsina de Puig Muset, fàrmac 
amb èxits terapèutics en els camps oftalmològics, cardiòlegs, de les cèl·lules 
cancerígenes de diversos tumors experimentals.  En 1965 fou nomenat acadèmic 
numerari de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya El 1962, va presentar 
a “Col·loquis”, organitzat per la Societat Catalana de Biologia, Institut d’Estudis 
Catalans, en Barcelona, juntament amb Ramon Casares, Josep Laporte y Ignasi 
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Balaguer i Vintró, una monografia sobre el colesterol i les seves connotacions 
biològiques i patològiques. Després de la Guerra Civil començà la seva 
investigació en les causes del “latirisme”, malaltia apareguda en persones que 
s’havien alimentat només amb guixes. Investigà sobre: els bioflavonoides i la seva 
acció anti-oxigen, la vitamina E, la vitamina P, fenòmens lipotròpics, el problema 
de la transaminació, el gèrmen del lat, així com l’aplicació farmacològica. Van 
col·laborar amb ell, el Dr.Puig i Roig, Dr.F.Garcia Valdecasas, Dr. J.Laporte, 
Dr.Martín Esteve, Dr.F.Calvet, y Dr.L.Cornudella. 

Puigpiqué i Raurich, Francesc.  (Manresa, 1861-Barcelona, 1943). Farmacèutic 
i periodista. Estudià farmàcia a la Universitat de Barcelona, llicenciant-se el 
1879. Fou director interí del diari La Democràcia, a Barcelona. A causa dels 
seus articles de caràcter polític va emigrar a Lisboa. Fou membre d’una comissió 
creada pel Col·legi per gestionar a Madrid la supressió pel Parlament de l’apartat 
8, de l’article 170 de la Llei del timbre del 15 de setembre de 1892, respecte 
a la utilització del segell que s’havia d’imposar a específics i aigües minerals. El 
1895 va ser nomenat Soci de Mèrit del Col·legi de Farmacèutic de Barcelona 
per aconseguir que el Col·legi fora Corporació Oficial, igual que el de Madrid. 
Fou membre del Sindicat Farmacèutic Espanyol. Fins el 1910 va ser director de 
la revista El Restaurador Farmacéutico. En 1922 intervé a favor del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona, perquè cobrés el deute que tenia amb l’Ajuntament 
de Barcelona en concepte de las receptes de Beneficència Farmacèutica Municipal 
que sumava 9 trimestres. 

Fou Acadèmic numerari de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona (1901), 
i President  Honorari del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (1930). També, 
fou membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, Corresponent del Real Colegio de Farmacéuticos de Madrid i 
de Zaragoza i Corresponent de la Reial Societat de Farmàcia d’Amberes (Bèlgica), 
entre altres institucions. El 1922 fou President del Col·legi Oficial, cessant el 
gener de 1923. En la X Assemblea de la Unió Farmacèutica Nacional, celebrada a 
Cádiz, el 1922,  es va debatre la desautorització presentada per Estanislao Ferrer 
en contra de Puigpiqué, Garreta y Dou, com a representants del Col·legi per formar 
part de la Junta Directiva de la Unió. Les intervencions dels acusats van demostrar 
que la seva  representació era efectiva. I Puigpiqué va demanar la dimissió de 
la Junta Directiva de la Unió. A partir del 1929 la vida col·legial del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona es polititzà i es va proposar que Puigpiqué fos separat 
del càrrec per republicà,  la qual cosa el President del Col·legi, Javier de Nicolau no 
acceptà. En 1939 va tornar a tenir represàlies professionals per la seva  ideologia 
republicana.                                                                                                                                                               

Ribas Creuet, Lluís . (Girona, ?- ? ). Farmacèutic. Formà part de la Junta de 
Defensa de Girona (informe del funcionari Joan Carner, Arxiu Municipal de 
Girona). Exiliat a França.

Saforcada Ademà, Manuel (Viella, 1877- Barcelona 1969). Llicenciat a 
Barcelona en Medicina el 1900 i en Farmàcia el 1903. Des de 1906 fou metge 
forense a Barcelona i des de 1909 fou professor auxiliar numerari a la universitat. 
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El 1922 fou nomenat catedràtic de Medicina Legal, on es dedicà bàsicament als 
temes de la medicina forense i a la Psiquiatria Legal. Fou un dels fundadors i 
president de la Societat de Neurologia i Psiquiatria de Barcelona i de l’Associació 
Espanyola de Neuropsiquiatria. Des de 1925 fou membre de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Barcelona. Quan començà la Guerra Civil fou un dels catedràtics 
cessat en el seu càrrec i posteriorment revocat per les autoritats republicanes. 
Després de la guerra els franquistes el van ratificar en el seu càrrec, i també el 
van premiar per ajudar a perseguits i desertors des del seu càrrec de president en 
el Tribunal de Practicantes. Així es mantingué en la càtedra fins la seva jubilació, 
el 1947.  Fill de Baldomer Saforcada i Turmo, farmacèutic occità que es traslladà 
a Barcelona el 1880

Solé i Pla, Joan (Barcelona, 1874 - Barranquilla, Colòmbia, 1950). Es va exiliar 
a Colòmbia el 1939 on va ser director del laboratori de fisiologia i professor de 
botànica a l’Escola de Farmàcia de Barranquilla. 

Tayà Filella, Salvador (Barcelona, 1882 - 1936). Farmacèutic. Professor auxiliar 
de Química Inorgànica i de Tècnica Física de la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona. Publicà diversos treballs juntament amb Dr. Casares 
Gil. Fou assassinat el 1936 per les milícies anarco-sindicalistes.

Trias i Pujol, Joaquim (Badalona, 1888-Barcelona, 1964). Obtingué la 
llicenciatura de medicina i farmàcia l’any 1910 i el doctorat el 1911 a Madrid. 
Metge militar, adquireix experiència en cirurgia de guerra al Marroc. Catedràtic 
de Patologia Quirúrgica a l’Hospital Clínic. S’especialitzà en el servei d’urgències 
i muntar un dispensari especialitzat. Fou President de la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología, i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (1928 
al 1930). Cofundador de la Revista de Cirurgia de Barcelona i del Butlletí de 
la Societat de Cirurgia. Degà de la primera Universitat Autònoma. Va ajudar 
a reconvertir la Facultat de Medicina aplicant una simbiosi entre universitat i 
societat. S’exilià a França el 1939 i després a Andorra on va organitzar el primer  
quiròfan a casa seva. El 1947 tornà a Barcelona i el 1948 fou empresonat per 
negar-se a transgredir el secret professional d’un malalt seu.                                                                                                                                     

El 1954 li concedeixen la càtedra de cirurgia a Mendoza (Argentina). En honor 
a ell i al seu germà Antoni, l’hospital de Badalona porta el nom dels Germans 
Trias i Pujol

Trincheria Guitó, Ramon de (Girona, 1889-Sant Feliu de Llobregat, 1937). 
Farmacèutic. Es va establí ira Sant Feliu de Llobregat. Fou subdelegat de 
Farmàcia. Fou assassinat el 9 d’octubre de 1937.

Tusquellas Flamarich, José. (?) Farmacèutic. Afiliat a la UGT, fou Cap de la 
secció de subministraments de la inspecció general d’Indústries Químiques i 
Farmacèutiques durant la guerra civil. Es va exilià voluntàriament, més tard va 
buscar avals per tornar i no va tenir cap dificultat. Les seves actuacions amb 
alguns farmacèutics no van ser bones. 
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Ventosa i Roig, Joan (Vilanova i la Geltrú, 1883 - Mèxic, 1961). Farmacèutic i 
etnòleg. Va complementar els seus estudis a París. Fou President de la Federació de 
Cooperatives de Catalunya i de la Federació Nacional de Cooperatives d’Espanya. 
Cooperà en la redacció de la Llei de Cooperatives de la segona república. Fou 
Director del Laboratori Municipal d’Higiene, suspès en la Dictadura de Primo de 
Rivera. El 1931 fou diputat a les corts espanyoles per ERC, el 1932 defensà la 
qüestió rabassaire. L’octubre del 1933 formà part del govern de Francesc Macià, 
com a Conseller d’Economia i Agricultura. Pels fets del 6 d’Octubre s’exilià a 
París i Brussel·les, tornant el 1936, essent membre del Consell d’Economia de 
Catalunya i secretari de la Junta General de Cooperación, a proposta de Negrin. 
Es va exiliar a Mèxic, el 1941, on va treballà com a químic i creà una fàbrica 
d’hiperclorit de calci. El 1956 fou encarregat per la UNESCO per l’estudi sobre 
les cooperatives escolars al món. La seva empremta més profunda ha estat la 
difusió del cooperativisme.

xirau i Palau, Joan (Figueres, 1903 - 1976). Farmacèutic. Professor de l’Escola 
Politècnica de Figueres. Fou ajudant del Laboratori de Fisiologia i del Laboratori 
de Biologia de Barcelona. Fou director de la revista Studium. Va exercir de 
farmacèutic a Figueres,  així com de professor de Ciències Naturals i Química a 
l’Escola d’Arts i Oficis de la Generalitat. Acabada la guerra civil, s’exilià a Mèxic, 
amb el seu germà Joaquim, on escriví diferents treballs especialitzats, entre els 
quals destaca “Elementos de Química en 9 lecciones”, i va treballar en laboratoris 
farmacèutics i galènics. El mateix any 1939 el Col·legi de Farmacèutics de Girona 
el dóna de baixa, malgrat la causa de la seva absència. Entre el 1940 i el 1942, 
fou professor de Química Orgànica i Inorgànica i d’Anàlisi químic quantitatiu i 
qualitatiu a la Facultat de Medicina i Farmàcia de la Universitat de Michoacana 
de Morella (Mèxic). El 1941 fou nomenat membre de la “Sociedad Mexicana 
de Historia Natural”, dirigí els laboratoris centrals de la Universitat, i publicà 
“Alquimia y transmutación” a la revista Umbral. Entre el  1943 i 1950 fou 
director tècnic i d’investigació de la secció d’alcaloides dels “Laboratoris Lauzier” 
de Mèxic. Va traduir de l’anglès “Fundamentos y pràctica de la cirugía de guerra 
y urgència” del Dr.Trueta, així com diversos articles  a diferents revistes de Mèxic.  
El 1947 fou nomenat membre de l’ “American Chemical Society”. L’any 1950 
treballà a París amb el bioquímic Polonowsky investigant sobre alcaloides. El 
1952 tornà a Barcelona i va demanar l’obertura d’una oficina de farmàcia, la 
qual cosa no se li va concedir fins quasi  quatre anys més tard, fet que li provocà 
grans dificultats per sobreviure ell i la seva família.

Cal esmentar, però, que hi va haver professors que foren admesos sense sancions, 
període del novembre del 1939 a l’octubre de 1940, com: Manuel Saforcada, 
Enrique Soler, Candido Torres, Jesús Isamat, José Lorenzo, Lluís Miratvilles, 
Aurelio Sanclemente, tots ells de la Facultat de Farmàcia. 

A més, Gómez del Campillo va aplicar peticions de sanció a José Deulofeu 
Poch (expulsat i empresonat). D’altres van presentar una declaració jurada. Els 
farmacèutics Antonio Colomer (expulsat), Pius Font Quer (expulsat i empresonat), 
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Pere Gonzalez Juan, Cèsar Pi Sunyer Bayo (expulsat, exiliat a França i Mèxic), 
entre altres, no van presentar cap declaració jurada. Gómez del Campillo va 
donar les llistes al Ministro de Educación Nacional, Ibáñez Martin.

Quasi la totalitat dels farmacèutics catalans van  pertànyer a institucions 
científiques rellevants com Institut Medicofarmacèutic de Catalunya, els Col·legits 
Farmacèutics de Catalunya, Acadèmia de Medicina de Catalunya, i Facultats de 
Farmàcia i Medicina de la Universitat de  Barcelona, entre altres.

INSTITUCIONS CIENTíFIQUES DE LA II REPÚbLICA ESPANyOLA

La forta influència de la “Institución Libre de Enseñanza” va conduir a crear 
institucions científiques i culturals, les quals, inspirades en el krausisme, van 
ajudar en els avenços educatius de la dona i en la formació dels joves.

A Catalunya Joan Bardina, amic de Hermenegildo Giner de los Rios, implantà 
l’Escola de Mestres seguint les directrius filosòfiques krausistes.

Són exemples de les institucions científiques de la II República espanyola, la 
“Residencia de estudiantes” i el seu laboratori dirigit per Juan Negrin, Catedràtic 
de Fisiologia i president del govern republicà espanyol l’any 1937; la “Residencia 
de señoritas” i el seu laboratori Foster i l’”Instituto Nacional de Fisica y Quimica. 
Instituto Rockfeller” amb els professors Enrique Moles, Blas Cabrera  i  Miquel 
Catalan, entre altres. 

La formació d’experts en salut pública, que des dels anys 1920, havia impulsat a 
Espanya la Rockefeller Foundation, va portar a l’exili espanyol un gran nombre de 
personalitats científiques de rellevància a països com ara Veneçuela, on Santiago 
Ruesta va ocupar càrrecs de política sanitària i José María Bengoa va iniciar 
polítiques pioneres en la lluita contra la fam a les zones rurals. Francesc Duran i 
Reynals fou convidat i va seguir les seves recerques virals a Nova York. 

La “Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas (JAE)”, amb 
José Castillejo que fou l’eix vertebrador de la recerca. Hem de destacar que la 
implicació de les  dones en la recerca de la Física i la Química, es va incrementar 
notablement durant el període republicà, previ a la guerra civil, essent destacada 
la seva participació en el “Instituto Nacional de Fisica y Quimica (INFQ)”, també 
conegut pel “Rockefeller”. D’entre les investigadores en les seccions de Física i 
Química, dirigida per Moles, cal destacar Concepción Rof Carballo. Enric Moles 
signava els treballs d’investigació juntament amb les seves col·laboradores a fi 
de promoure l’estatus científic d’aquestes. El setembre de 1931 es va finalitzar 
l’edifici de l’Instituto Nacional, donat per la Institució Rockefeller, en el qual 
s’hi van traslladar els equips, entre altres, del Laboratori de Química Orgànica 
i Biològica de la Facultat de Farmàcia. En acabar la guerra civil Teresa Toral, 
investigadora amb Moles, fou empresonada  juntament amb altres com Carmen 
Caamaño i Maria Lacampre. M.Teresa Salazar, doctora en Químiques, i també 
investigadora i col·laboradora de Moles, l’any 1934 marxà a París al Laboratoire 
de Chemie Physique Appliquée.
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Segons la documentació, trobada, de l’any 1940, consta que els alumnes de Moles 
van veure com el “Instituto Nacional de Fisica y Quimica-Fundación Rockefeller”- 
fou utilitzat per l’estudi i fabricació de material de guerra, especificant que 
van construir uns aparells denominats fotolocalitzadors amb la idea de poder 
registrar la presència i direcció d’avions, i també consta que el gener del 1937 el 
“Instituto Nacional de Física y Química- Fundación Rockefeller” va dependre de 
la “Subsecretaria de Armamento”.

L’agost del 1936 es forma un Comitè que rep ordres del Sindicat Central de la 
U.G.T. perquè siguin expulsats el Director Julio Palacios y Julio Guzmán per 
“desafectos a la causa roja”, essent expulsats. El febrer del 1937 es forma un 
segon Comitè amb una representació del personal científic de l’Institut sense 
que acordessin expulsions. Amb ocasió d’un discurs pronunciat per Negrin a la 
“Fundación Rockefeller”, i a instàncies d’alguns alumnes-obrers es va acordar 
donar-li un plec que contenia una felicitació o adhesió com a President del Govern 
republicà espanyol. En aquest mateix document consta que un dels deixebles de 
Moles, José Luis Gómez Caamaño, mestre, amic i familiar dels autors d’aquest 
treball a igual que de la seva esposa C.Rof Carballo, Llicenciat en Ciències 
Químiques, d’antecedents d’esquerres, fou el Cap del Laboratori d’Explosius en 
la Subsecretaria d’Armament, per la qual cosa se’l condemnà a dotze anys i un 
dia de reclusió menor, pel Consell de Guerra franquista. 

El Dr.Broggi en el seu discurs de resposta al Dr. Gómez Caamaño, en motiu de la seva 
entrada com acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, el 1983, 
explica com el Dr. Gómez Caamaño fou víctima de la persecució, de la intolerància i 
del “salvaje africanismo”, tenint els camins de la docència tancats, especifica, a més, 
que la guerra civil va ser la força major que va estroncar la seva trajectòria científica 
i docent, i es va quedar sense aquells amics i mestres, que tant havien influenciat                                                                                                                                     
en la seva carrera, pels mateixos motius de tants altres: depuració, mort i silenci 
imposat. 

La història de l’Hospital Varsòvia de  Tolosa de Llenguadoc, fundat pels exiliats 
republicans, constitueix una base de dades de gran interès. Quan els republicans 
enrolats a la Resistència francesa guanyaren la guerra a l’Alemanya nazi el 1944, 
van intentar contra Franco l’Operació Reconquista, i per atendre als ferits van 
fundar l’Hospital Varsòvia. L’ofensiva no tingué èxit, però aquell hospital, atès 
sobretot per metges i farmacèutics catalans i valencians, es va convertir en el 
centre de referència per als 150.000 refugiats espanyols del sud de França, la 
Catalunya Nord. El Varsòvia encara existeix i continua mantenint els principis de 
medicina social amb què va ser creat. Hem de destacar els farmacèutics catalans: 
Pau Cirera i Guillem Vinyes per les seves aportacions de subministrament de 
medicaments i, en especial, els complexes vitamínics pels camps de concentració. 
L’únic laboratori de la postguerra civil espanyola que tenia un bon nivell científic i 
empresarial era l’Institut de Biologia i Serumteràpia (IBYS), gràcies a Enric Moles 
que es va refugiar com a assessor tècnic, després de ser alliberat, de la secció 
de Química Farmacèutica des de 1943 fins a la seva mort. A igual que el seu 
deixeble, J.L.Gómez Caamaño, que va ser assessor tècnic dels Laboratoris Leo a 
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Barcelona. Ambdós no van poder exercir en la seva tasca docent com a Químics 
rellevants de la “Fundación Rockefeller”.
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LATIRISME DE POSTGUERRA, 1941-1943 

FASANELLA i SELIGRAT, Assumpta  
Unitat d’Història de la Medicina. FM.UB.

Resum: Es presenta un comentari sobre l’epidèmia de latirisme que es va produir a 
Espanya en els anys de la immediata postguerra. Es va atribuir a un consum monòtonon 
de guixes. Cursava principalment amb simptomatologia neurològica espàstica. El primer 
avís sembla que es va produir a Catalunya amb el treball d’E, Ley i C. Oliveras de la Riva. 
Extensió posterior de l’epidèmia. Annex amb algunes notes de publicacions periòdiques 
(La Vanguardia). 

Paraules clau. Postguerra civil España. Catalunya. Latirisme, 1941-43. E, Ley. C. 
Oliveras de la Riva. C. Jiménez Díaz. 

Resumen: Se presenta un comentario sobre la epidemia de latirismo que se produjo en  
España en los años de la inmediata postguerra. Se atribuyó a un consumo monótonono de 
almortas. Cursaba principalmente con sintomatologia neurológica espástica. El primer 
avoíso se produjo en Cataluña con el trabajo de E, Ley y C. Oliveras de la Riva. Extensión 
posterior de la epidemia. Annexo con algunas notas de publicaciones periòdicas (La 
Vanguardia). 

Palabras clave: Postguerra civil España. Cataluña. Latirismo, 1941-43. E, Ley. C. 
Oliveras de la Riva. C. Jiménez Díaz. 

*

1. PRESENTACIÓ DEL TREbALL 

EI treball tracta sobre el latirisme, una malaltia neurològica causada per la ingesta  
excessiva i monòtona de guixes. Aquesta lleguminosa que s’utilitzava des de fa 
temps pel consum animal, va començar a incorporar-se a la dieta de la població 
espanyola en temps de postguerra. Així, es va produir una epidèmia de latirisme 
entre els anys 1941 i 1943.

He dividit el treball en 7 apartats. EI primer és aquesta mateixa presentació de 
la tasca. EI segon correspon a la introducció, on explico més acuradament de 
què tracta la malaltia, així com els seus orígens i l’inici de l’epidèmia dels anys 
quaranta a Espanya. Trobem, en un tercer apartat, la distribució geogràfica de 
l’epidèmia i podem observar com les zones més afectades van ser Castella i 
Catalunya. Després d’aquesta presentació del tema, m’he centrat en el latirisme 
a Catalunya i he intentat explicar detalladament el curs de l’epidèmia al nostre 
indret, fent alhora una revisió bibliogràfica dels estudis publicats sobre la malaltia 
durant els primers anys de la postguerra. En un cinquè apartat, m’he documentat 
sobre els factors epidemiològics que s’han estudiat i s’han relacionat en major 



124

o menor incidència amb el latirisme: edat, sexe, dieta i professió. AI següent 
apartat, he redactat unes conclusions, on he volgut incloure també un apartat 
on explico el paper que té, avui en dia, el latirisme al món, perque malgrat que a 
Europa ja no existeixen casos d’aquesta malaltia, sí que la trobem molt present 
en països en vies de desenvolupament. 

A més a més, he afegit un petit apunt que tracta sobre la visió de futur, donat que 
trobem organitzacions que actualment estan treballant per extingir el latirisme 
en aquelles zones on encara és present i, estic convençuda que, amb esforç, 
s’aconseguirà. Per últim, he incorporat un annex, on reviso la premsa escrita de 
la dècada 1936 - 1946 en relació amb el latirisme i la guixa. Resulta estrany que 
no es publicà res, als diaris, sobre l’epidèmia de latirisme que estava tenint lloc a 
Espanya; però, en canvi, i deixant constància del pilar fonamental que constituïa 
la guixa per l’alimentació del poble, sí que trobem notícies periòdicament sobre 
els preus, l’abastiment i les collites del conreu d’aquesta lleguminosa. 

2. INTRODUCCIÓ 

EI latirisme és una malaltia crònica produïda pel consum excessiu i prolongat en 
el temps de farina de guixa (Lathirus sativus), que cursa amb paràlisi espàstica 
de les extremitats inferiors. A Espanya, i especialment a Catalunya, va adquirir 
un caràcter epidèmic durant els primers anys de la postguerra, fet que va donar 
lloc a una sèrie d’investigacions i descripcions clíniques d’interès tant històric 
com mèdic. 

Es tractava d’una malaltia que, tot i que era coneguda des de temps més antics 
(el primer brot epidèmic es va enregistrar l’any 1848 a l’índia), no havia suscitat 
l’interès de la medicina humana, en estar habitualment circumscrita a l’àmbit 
veterinari. No obstant, en èpoques de fam i de carència, les “gachas” de farina 
de guixa es convertien en un recurs alimentari de primer ordre per a la població 
més desafavorida. 

Francisco de Goya (1746 - 1828) va deixar constància del paper que va arribar 
a tenir la farina de guixa per a la subsistència del poble en temps de guerra i 
postguerra al seu gravat “Gracias a las gachas”. 

La fam d’una altra postguerra a Espanya, la del segle XX, està associada no 
només al racionament i a l’estraperlo, sinó també a les “gachas”; plat consumit, 
com hem comentat, per amplis sectors de la població. 

EI latirisme era una malaltia curiosa que, contra allò que es podria esperar 
donada la freqüència amb què s’utilitzaven les guixes pel consum humà en moltes 
regions d’Espanya, no va aparèixer com un problema de salut pública fins el 
començament de la dècada dels quaranta. És, doncs, en l’immediata postguerra 
quan es comencen a veure alguns pacients amb paraparèsies espàstiques als 
membres inferiors que afectaven, fonamentalment, a homes joves que consumien 
farina de guixa de forma massiva i monòtona. Els primers casos que es van 
declarar procedien de zones geogràfiques concretes, tractant-se, en ocasions, 
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de grups molt reduïts, com col·lectius de treballadors o reclusos de colònies 
penitenciàries. 

Tot i que es van publicar casos aïllats de latirisme durant tota la dècada de 1940, 
el brot epidèmic es va produir entre 1941 i 1943, anys d’enormes mancances en 
els quals la producció i el consum de la farina de guixa va augmentar de manera 
considerable. Es van descriure casos a 25 províncies espanyoles però la major 
incidència es va presentar a Castella i a Catalunya. 

Les primeres comunicacions sobre l’epidèmia de latirisme es van publicar l’any 
1941 a les Actas Españolas de Neurología y Psiquiatría i a la Revista Clínica 
Española. J. J. López Ibor i M. Peraita, en un primer article, publicat el gener de 
1941 i que portava per títol “Sobre el latirismo” , explicaven el cas d’un jove 
jornaler de Consuegra (Toledo), que tres setmanes després de sentir-se cansat 
i tenir rampes i formiguejos a les cames, va presentar de manera sobtada un 
quadre de paràlisi d’extremitats inferiors que l’obligava a caminar amb crosses 
(1). No es tractava d’un cas esporàdic ja que, com indicaven els autors: 

“En el pueblo hay 20 casos, con los mismos síntomas, la enfermedad ha hecho su 
aparición en el último invierno. Nunca había habido en el pueblo nada semejante. 
Nuestro paciente ha sido uno de los primeros en enfermar en el pueblo”

No es disposa d’estadístiques oficials sobre el nombre d’afectats ja que, en no ser 
una malaltia infecciosa, la declaració dels casos no era obligatòria i la mortalitat 
va ser excepcional. Tot i així, l’any 1950, Rodríguez-Arias assegurava que van ser 
750 els casos observats només a Castella i Catalunya (2). 

3. LA DISTRIbUCIÓ GEOGRÀFICA DE L’EPIDèMIA A ESPANyA 

Tot i la publicació de casos aïllats de latirisme durant tota la dècada dels quaranta, 
el brot epidèmic va tenir lloc principalment els anys 1941 i 1942. Els casos van 
aparèixer, en major o menor nombre, a 25 províncies espanyoles, tenint una 
major incidència, però, a Castella i Catalunya. EI fet que l’epidèmia es declarés 
en aquests anys es va explicar pel gran augment en la producció i en el consum 
de la guixa. EI conreu de la guixa, que s’havia reduït durant l’estiu de 1940, va 
ser molt major els anys 1941 i 1942 i, per aquest motiu, la quantitat de guixes 
que es van consumir en aquests anys va ser molt superior a la de l’any anterior, 
la qual cosa va coincidir amb la màxima incidència de la malaltia 

L’any 1943, Jiménez Díaz et al.  van publicar un mapa de distribució geogràfica 
del latirisme, on es recullen els casos declarats i en seguiment fins a finals de 
1943 que es pot sobreposar al mapa de distribució de la producció de guixes (3). 
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4. L’EPIDèMIA A CATALUNyA 

4.1. EI primer avís. La investigació de Ley i Oliveras 

EI juny de 1941, E. Ley i C. Oliveras, facultatius de l’Institut Neurològic Municipal 
de Barcelona, van publicar a la Revista Clínica Española l’article  (4), on es 
descrivien els casos de paraplègjia espàstica de membres inferiors declarats 
des de l’any 1939, procedents de diferents indrets de la província de Barcelona 
(Esparraguera, Olesa, Igualada, Pallejà, Terrassa), confirmant així el caràcter 
epidèmic de la malaltia. 

Consideraven que es tractava de quadres clínics compatibles amb l’anomenat 
latirisme mediterrani, una paraplègia espàstica relacionada amb el consum de 
guixes que prenia característiques epidèmiques en èpoques d’escassetat i penúria 
alimentària. En aquell moment, segons explicaven els autors, es cultivaven a 
Catalunya 23 espècies del gènere Lathyrus, en particular les espècies sativus i 
cicera. 

Després d’una revisió breu de les epidèmies prèvies conegudes al món, Ley i 
Oliveras indicaven com a principals antecedents a Espanya els casos esporàdics 
observats pel professor Bañuelos, procedents de l’alta messeta castellana, i un 
cas anòmal de pel·lagra, publicat per Beguiristain, que consideraven sospitós de 
latirisme. 

Finalment, presentaven una sèrie de 19 malalts dels quals aportaven de manera 
individual i detallada dades epidemiològiques i clíniques, ometent les proves 
complementàries (anàlisis de sang, d’orina i de líquid cefalorraquidi) per ser totes 
normals, excepte l’augment de proteïnes i de la viscositat de la sang. Basant-se 
en les seves observacions, els autors van proposar els següents criteris clínics per 
a realitzar el diagnòstic de la malaltia: 

- Començament brusc sense signes precursors. 

- Parestèsies en forma de sensació constrictiva dels bessons, menys accentuades 
a les cuixes i rares a la regió lumbar. 

- Caràcter nocturn de les citades parestèsies. 

- Afectació precoç i constant de l’esfínter vesical, amb miccions imperioses 
involuntàries, i afectació inconstant de l’esfínter rectal. 

- Paraparèsia espàstica de caràcter progressiu predominant en el grups extensors 
i amb contractura dels flexors. 

- La marxa s’inicia arrossegant la punta dels peus, més endavant s’instaura la 
típica deambulació de caràcter digitígrad; amb el taló elevat i recolzant-se sobre 
la cara plantar dels dits i porció anterior de la planta del peu, cames i cuixes en 
semiflexió i adducció. 

-Tremolor a les extremitats superiors de tipus intencional; de vegades es generalitza 
a tot el cos però té una marcada preferència per les mans. 
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- EI psiquisme dels malalts està generalment alterat, i mostra en la seva majoria 
una certa eufòria i indiferència per la seva situació. 

- Augment de les proteïnes i de la viscositat del plasma. 

- Absència de trastorns sensitius objectius. 

- Absència de trastorns tròfics. 

- Absència de símptomes neurítics. 

Segurs del caràcter epidèmic i amb una clara descripció clínica de la malaltia, els 
autors comentaven els aspectes que, segons ells, podien donar lloc a confusió i 
quedaven oberts a futures investigacions: l’agent causant, la patogènia (infecciosa, 
carencial o tòxica), l’anatomia patològica i les possibilitats terapèutiques sobre 
les quals s’iniciava un extens debat. 

L’article de Ley i Oliveras, doncs, té un doble interès; d’una banda, feia una 
revisió històrica una actualització bibliogràfica sobre el tema, plantejant, a més 
a més, algunes hipòtesis etiològiques i fent conèixer les primeres observacions 
de manera exhaustiva. D’altra banda  tingué l’efecte  d’alarma epidemiològica, 
fent-se ressò de la preocupació que estava despertant entre els metges la nova 
malaltia: 

“Presentamos este trabajo con carácter urgente ( ... ) pues dada la gravedad de 
la dolencia y la extensión de la enfermedad en Cataluña, con el fin de acudir 
rapidamente a tratar a los numerosos parapléjicos por latirismo que sin un 
diagnóstico correcto eran asistidos en hospitales o arrastraban su dolencia en 
los numerosos pueblos afectados. 

Al dar hoy publicidad a nuestra primera comunicación en esta autorizada 
Revista, nos guían dos fines: primero ampliar su divulgación, ayudando a los 
compañeros que, como tantos otros aquí en Cataluña, se han visto imposibilitados 
de etiquetar estas raras paraplejias espásticas, fácilmente confundibles con 
otros procesos, y segundo, rogar la ayuda de los mismos para, con los datos 
que puedan proporcionar en cuanto a su difusión, evolución, etc., completar el 
estudio que tenemos en marcha”. 

C. Oliveras de la Riva va continuar investigant el desenvolupament de l’epidèmia 
dedicant la seva tesi doctoral, presentada a Madrid el 1944, al “Estudio clínico 
y epidemiológico del latirismo en Cataluña” (5).

4.2. Estudiant l’epidèmia. la tesi doctoral d’Oliveras de la Riva 

Com acabem de comentar, el Dr. Carlos Oliveras de la Riva (1914 - 2007), 
consultor de neurologia i neuropatòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona i president 
de la Sociedad Española de Neurologia entre els anys 1965 - 1969, va dedicar 
la seva tesi doctoral a l’estudi del latirisme i, en ella, descrivia els resultats 
de dues necròpsies, les peces de les quals havien estat cedides pels doctors 
Rodríguez-Arias, Simarro i Roca Viñals, director, cap de clínica i anatomopatòleg, 
respectivament, del lnstitut Neurològico Municipal de Barcelona. 

Latirisme de postguerra, 1941-1943 
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“J.O.O. de 21 años, sin antecedentes patológicos, visitado en abril de 1941. 
Dos meses antes presentó las siguientes molestias: en febrero de 1941 
presentó molestias consistentes en dificultad para la deambulación ... marcha 
arrastrando la punta de los pies, desgastando la parte anterior del calzado; 
simultáneamente le aparecieron calambres nocturnos en la musculatura de las 
pantorrillas y disuria que se manifestaba en forma de micciones imperiosas y a 
veces involuntarias”. 

“5 meses antes de contraer la enfermedad ... comenzó a comer almortas en 
cantidad de 500-750 gramos diarios”.

“ ... el tono muscular francamente aumentado en las extremidades inferiores, 
con pérdida considerable de fuerza en las mismas, más acentuada en los 
grupos musculares flexores y aductores ... los reflejos cutóneo abdominales y 
cremastéricos están presentes, los rotulianos se encuentran muy exaltados y 
son de respuesta policinética, con gran ampliación de la zona reflexógena. Los 
aquíleos son, igualmente, muy vivos, los cutáneo plantares dan una respuesta 
en flexión dorsal. Hay clonus de pie y rótula. Las pruebas de Barré y Mingazzini 
revelan una rápida claudicación ... la marcha es posible con la ayuda de un 
bastón, es de tipo paretoespástica, arrastrando solo la punta de los pies, el 
talón en el aire, la pierna en ligera flexión sobre el muslo y con tendencia a 
colocar un pie delante del otro (marcha digitígrada y con esbozo en tijera)”. 

“ ... a los tres días de ingresado presentó un fuerte dolor de puñalada abdominal, 
falleciendo cuando se le iba a intervenir”.

“ ... una perturbación del metabolismo celular causado por la noxa latírica ... 
llama la atención que los núcleos medulares mas intensamente afectos por este 
proceso son precisamente los que tienen a su cargo la innervación de los grupos 
musculares, en los que aparecen los calambres y contracturas dolorosos”. 

“Conocemos su etiologia -del latirismo- la acción lesiva de las almortas que 
contienen una noxa patógena para la médula espinal ... destaca por otro lado 
la importancia de un factor endógeno, ya que solamente una minoría de los 
que reúnen las condiciones etiológicas reseñadas contraen la enfermedad; en 
nuestra experiencia oscilan entre 1 a 3 %”.

La tasca d’Oliveras constitueix l’aportació més completa per l’estudi de l’anatomia 
patològica de la malaltia. Oliveras acompanyava les explicacions de dibuixos 
detallats de les preparacions, com feia tradicionalment Cajal. 

A les seves conclusions, Oliveras enunciava que la lesió fonamental del latirisme 
era l’aparició de nombrosos focus degeneratius: 

-a) La lesión fundamental latírica está constituida por la aparición de numerosos 
focos degenerativos en el espesor de la via piramidal, del engrosamiento 
dorsolumbar de la médula espinal, que se traducen, macroscópicamente por 
una zona más palida. 

-b) En el espesor de los focos se derrumba primitivamente la neuroglía fibrosa 
y la mielina, afectándose también, aunque de un modo más tardío y con menos 
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intensidad, los axones, dando lugar a la aparición de una imagen microscópica 
del campo degenerado tipo cribiforme. 

-c) La neuroglía perifocal reacciona en formas hipertróficas para formar la 
cicatriz de los focos antiguos. 

-d) La neuroglía perivascular y la adventicia de los vasos de la médula se 
hiperplasian e hipertrofian. 

-e) Se altera también el metabolismo de las neuronas del asta anterior, que 
aparecen repletas de lipopigmento y con alteraciones evidentes, vistos con 
los métodos de Nissl e impregnación argéntica. Esta lesión corresponde al 
engrosamiento dorsolumbar, y los núcleos mas afectados son el posterolateral, 
el central y el anterior, siendo de carácter leve. 

4.3. EI punt i final de Rodríguez-Arias 

Anys més tard de la presentació de la tesi doctoral d’Oliveras, B. Rodríguez-
Arias va estudiar tots els casos atesos a les Clíniques de l’lnstitut Neurològic 
Municipal de Barcelona (un total de 77), i va fer una revisió de tots els aspectes 
de l’epidèmia a Catalunya, fins el seu control definitiu: 

Por último, el grito de alarma, como consejo higiénico individual o colectivo, 
es decir, la adopción de medidas profilácticas, pese a las dificultades de orden 
económico y de abastecimiento del momento, consiguió yugular el brote epidémico 
que comentamos a fines del año 1942, todo lo más en los albores de 1943. A 
partir de entonces, ha sido posible diagnosticar únicamente algún caso aislado. 
Todos los demás tienen que referirse a la época trágica de 1941 -1942 (6). 

5. ALGUNES DADES EPIDEMIOLÒGIQUES. FACTORS DESENCADENANTS I 
PROTECTORS DEL LATIRISME. FACTORS INDIVIDUALS I FACTORS SO-
CIALS 

5.1. L’edat 

La distribució de la malaltia per edats va tenir un comportament similar en totes 
les localitzacions geogràfiques. En els diferents focus, els subjectes joves van ser 
els més susceptibles a l’efecte del tòxic de la guixa. Així, el 50% dels afectats 
tenia una edat compresa entre els 16 i els 32 anys. No es pot obviar que és 
aquesta la franja d’edat on els requeriments energètics són majors i que, en 
realitzar treballs físics intensos, el consum de guixes per part dels afectats seria 
massiu amb la finalitat d’obtenir el contingut calòric necessari per poder fer la 
seva activitat diària. 

Així es pot  veure una gràfica on es representa la distribució per edat dels malalts 
latírics, en un estudi realitzat per la Dra. Del Cura i el Or. Huertas (7),   i on 
destaca la incidència de la malaltia en persones joves: 
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5.1.1 Barcelona 

En el cas de Barcelona, hi ha un estudi n es mostra una taula de freqüències amb 
l’edat de 71 subjectes atesos a

L’Instituto Neurològic Municipal de Barcelona (8). La mitjana d’edat en aquests 
pacients va ser de 26 anys;  el 50% dels casos es trobava entre els 18 i els 31 
anys, un 25% eren menors de 18 anys, l’edat mínima enregistrada va ser de 5 
anys i la màxima de 59. 

5.2 EI sexe 

EI nombre de casos en dones va representar el 8% mentre que en homes va 
suposar el 92%. Es va apuntar la possible existència de factors hormonals en 
la dona protectors contra la malaltia, basant-se en l’evidència que en les edats 
prèvies a la pubertat la diferència d’incidència entre ambdós sexes era menor (9). 
A més a més d’aquesta possible explicació hormonal, s’ha de tenir en compte 
que, durant la infància, la ració calòrica rebuda per nens i nenes devia ser molt 
similar, a diferència d’allò que succeïa a l’edat adulta, on els homes rebien un 
contingut calòric superior en dur a terme tasques físiques. 

La baixa freqüència de malaltia entre les dones destaca a totes les publicacions: 

“De otro parte las mujeres de los familiares víctimas del latirismo, que se venían 
ocupando en menesteres domésticos, aún cuando comieran casi lo mismo que 
los hombres, si bien en cantidad más reducída, no llegaban a enfermar (10). 

Una gràfica correspon de l’estudi publicat  per la Dra. Del Cura i el Dr. Huertas 
mostra la incidència de la malaltia en diferents províncies, relacionant-la amb el  
sexe dels pacients (11). 

5.3. la dieta 

Existeix a tots els casos de latirisme un factor d’exposició comú: tots els afectats 
havien consumit guixes, La guixa és una lleguminosa del gènere Lathyrus, sent 
les espècies més habituals a Espanya la L. sativus i la L. cícero, Són conegudes 
per diversos noms populars i en el consum animal s’han utilitzat de manera 
habitual. EI consum humà més freqüent es dóna en forma de farines, elaborades 
com “gachas”. 

Des de la publicació dels primers casos de latirisme, els autors donen especial 
rellevància a dues circumstàncies que, d’alguna manera, defineixen la malaltia. 
D’una banda, els malalts no estan desnodrits, probablement per l’elevat valor 
calòric de la guixa; i, de l’altra, l’efecte tòxic d’aquesta lleguminosa que, consumida 
massivament i monòtona, està implicat en la gènesi de la malaltia, però és una 
condició necessària un desequilibri a la dieta. En resum, es pot afirmar que els 
malalts latírics estan ben nodrits però mal alimentats. 

5.4 La professió 

És evident que quan es planteja, com en aquest cas, la professió com a factor 
individual, l’activitat labora actua com un indicador de classe social. Quan 
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revisem les professions dels afectats ens trobem davant d’una diversitat de 
professions, no sent possible concloure en cap cas que l’exercici físic sigui l’únic 
factor etiològic, fonamentat en el fet que aquells individus que havien de realitzar 
una major despesa energètica requerien una major ingesta calòrica i, per tant, 
consumien guixes en major quantitat. 

Una aportació que va posar de manifest la relació entre latirisme i classe social la 
trobem en un dels estudis realitzats a Horcajo de Santiago, municipi de Cuenca 
amb 800 habitants en el moment en què es va declarar l’epidèmia. Aquest treball 
va recollir les variables classe social, alimentació, ingesta de guixes i presentació 
del latirisme (12). 

Les classes acomodades, petits propietaris, mossos de mules amb salari fix i els 
artesans no van patir la malaltia. Van ser els jornalers parats la major part de 
l’any aquells que es van veure afectats per l’epidèmia. Es va observar, també, 
que en el grup social més desafavorit va existir una relació directa entre major 
consum de guixa i latirisme. 

5.4.1 Barcelona 

En un estudi realitzat amb 18 pacients de Barcelona es detalla  la relació, en 
percentatges,  de les professions dels afectats (13):  

Obrer de fàbrica, 16,7 %; Teixidora, 16,7 %; Fuster, 11,1 %; Manobre, 11,1 
%; Blanquejador, 11, 1 %;  Contramestre, llauner, rajoler, filador, jornaler, i no 
consta: 5,6 %.  

6. CONCLUSIONS 

• L’epidèmia de latirisme que es va produir a Espanya durant els anys 1941- 
1943 va ser causa d’una sèrie de descripcions clíniques molt acurades i de 
diversos estudis, realitzats pels metges que van tractar aquests pacients, 
que ens permeten conèixer avui en dia una mica més sobre la vida durant la 
Postguerra . 

• La identificació del latirisme com un problema de salut a l’Espanya dels primers 
anys del franquisme va motivar el seu estudi des de la medicina clínica i les 
ciències bàsiques. L’epidemiologia havia posat de manifest la magnitud del 
problema sanitari i, així, trobem diversos autors que van dedicar-se a l’estudi 
de les manifestacions clíniques, del mecanisme eitopatogènic i de l’anatomia 
patològica del latirisme. A Catalunya, cal destacar la tasca realitzada pels 
doctors E. Ley i C. Oliveras de la Riva 

• S’observà una clara relació entre el consum de guixes, una lleguminosa molt 
utilitzada en temps de fam, i l’aparició de la malaltia. Una bona anamnesi 
que permetés descobrir el consum de guixa i un bon coneixement del sistema 
piramidal van resultar fonamentals en la identificació de nous casos i en el 
millor coneixement de la malaltia 
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• La malaltia va afectar tot l’estat espanyol, sent més incident a Castella i 
Catalunya, i majoritàriament en homes joves, exposats a un consum de 
guixes massiu i monòton. A més a més, s’identifica en el latirisme un perfil 
epidemiològic de classe en afectar al proletariat camperol i industrial, i veient-
se lliures de malaltia tant les classes acomodades com les més pobres . 

• La marxa digitígrada i l’actitud estàtica en flexió van ser les troballes de 
l’exploració definitòries de la paraparèsia espàstica irreversible de les extremitats 
inferiors. És important assenyalar que els malalts mantenien una paraplègia 
que, un cop instaurada, s’estabilitzava i continuava durant la resta de la seva 
vida.

 6.1. La malaltia a dia d’avui 

• A l’actualitat, el latirisme ha desaparegut a Europa, on sempre va estar 
relacionat amb guerres i èpoques de fam i desabastiment, però és endèmic, 
encara a dia d’avui, en regions de l’índia, Bangladesh i Etiòpia. 

• No deixa de resultar sorprenent la identificació del latirisme com una “malaltia 
tropical” en part de la bibliografia ja que, encara que a l’actualitat apareix 
en determinades zones geogràfiques, és evident que es tracta d’una malaltia 
social, entenent com a tal aquella que té el seu origen en la pròpia organització 
de la comunitat i, més concretament, en la desigualtat social. 

• Independentment del continent, el país, la zona geogràfica o la latitud on la 
malaltia aparegui, seguirà sent una “malaltia de la fam” i serà, invariablement, 
la població més desfavorida, els més pobres, qui la pateixi. 

6.2. Visió de futur 

La preocupació per aquest problema per part d’agències internacionals, com la 
The Food ond Agríeu/ture Organizotion of the United Nations - FAO (Organització 
de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura) (14), i la creació de The 
International Centre for Agricultural Research in Dry Areas - ICARDA (Centre 
Internacional d’Investigació en Agricultura en Àrees Seques), amb seu a Alepo 
(Síria), han obert una porta a la solució del latirisme. Un equip internacional 
d’investigadors d’ICARDA ha obtingut, mitjançant la enginyeria genètica, 
varietats de guixes (Lathyrus) amb baix contingut en toxines, que poden ser 
consumides sense presentar efectes secundaris. Les noves varietats contenen 
només la cinquena part de toxina que les varietats habituals i es considera que 
no constitueixen risc per la salut, a la vegada que mantenen la resistència a la 
sequera. 

Tot i així, encara resta un enorme recorregut per endavant. La immensa tasca 
social d’organitzar la distribució de les noves llavors i l’acceptació d’aquestes 
per milers de camperols del sud i l’oest d’Àsia i de la banya d’Àfrica, així com 
la supervisió del seu ús pel consum humà i dels ramats, tècnicament es pot 
realitzar amb èxit en menys de 10 anys, segons els experts; però s’han d’afrontar 
les realitats de cada país i de cada regió geogràfica, començant per la manca 
d’abastiment d’aigua. 
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EI problema, però, no radica tan sols en els agents rurals, sinó també en la 
voluntat política i en la lentitud amb què les empreses internacionals aborden 
el procés des que es disposa d’un resultat científic fiable fins que es dissenya i 
executa una resposta ferma per aconseguir un efecte. 
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7. ANNEx 

A les publicacions periòdiques de premsa escrita de l’època, destaca un fet curiós:  
no trobem notícies sobre l’epidèmia de latirisme ni la intoxicació que les guixes, 
pel seu consum excessiu, causen, i que estaven afectant durant els primers anys 
de postguerra la població espanyola. 

Tot i així, i fent ressò de la seva importància com a substrat alimentari i 
energètic del moment (ja trobem informació sobre aquesta lleguminosa durant 
la Guerra Civil, però es veu molt accentuada a la postguerra), podem trobar molt 
reiteradament notícies i informació als diaris sobre aspectes relacionats amb les 
guixes (almorta en castellà). 

A continuació, afegeixo un recull d’algunes d’aquestes publicacions, del diari La 
Vanguardia (i, posteriorment, La Vanguardia Española), per posar de manifest 
com la guixa era un dels aliments cabdals en la ingesta del moment i com la 
seva variació en el preu, el seu excés o defecte de collita o la manca del seu 
abastiment era de gran interès per la població espanyola. 

La Vanguardia, pàgina 10 - Dimecres 12 d’agost de 1936 

EN LA REGIÓN

Mercado de Villafranca del Panadés 

Aumentó la animación en el mercado semanal, y las principales transacciones han sido 
sobre aves de corral, que fueron adquiridas en gran cantidad para esa ciudad. 

Las gallinas cotizáronse de 17 a 21 pesetas el par; los pollos, de H fi 16; los patos, de 
18 a 20, y los conejos, de 7 a 9.

Los huevos se han pagado a 3’50 pesetas la docena. 

Los precios de los demás productos han sido: trigo, 24’50 pesetas los 55 kilogramos; 
cebada, 14 pesetas los 45 kgs.; avena, 11 ptas. los 35 kgs.; judías, 30 ptas. los 55 
kgs.: arbejas, 24 ptas,  los 55 kgs.; maíz, 50 ptas. los 100 kgs.: almortas, 20 ptas. los 
45 kgs.; algarrobas, 6’75 ptas. los 40 kgs., y patatas, 11 pesetas los 40 kilogramos. 

El mercado de melones y sandías, tan importante en esta época, no denota actividad 
este año,. por ser muy escasa la. cosecha de tales productos. 

Respecto a ajos, efectuáronse varias operaciones, sin haber variado el precio. 

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

La Vanguardía, pàgina 4 - Dimarts 5 de juliol de 1938  *****

Es intensísirna la recogida de cereales en toda la província 

Madrid, 4. - Por el Instituto de Reforma Agraria se ha facilitado una nota que dice así:  

“En la sierra de Tutela, según comunica la delegación provincial de Madrid. se han 
recogido ya  totalmente 6.700 hectàareas de algarrobo y  almortas, y se encuentran ya 
en las eras 650; avena. 7.282, recogida el cincuenta por ciento;  la cebada recogida ya, 
con  la sola excepción de Pazuela. de Torres, doude ha venido retrasada;  16.655 de trigo 
mentana, recogido ya el cincuenta por ciento, y 2.100 de trigo candeal. Se empezará la 
siega en la próxima semana de 39.215 hectáreas. 
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Entre otros casos dignos de destacarse figuran los acaecidos en el pueblo de Puente del 
Jarama, donde ocho muchachas de trece años recogieron catorce fanegas e almortas en 
ocho días y medio

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

La Vanguardía, pàgina 2 - Dimarts 18 d’octubre de 1938 

LOS ABASTEClMIENTOS 

Revisión de los precios de tasa de los artículos de corner, beber y arder, y el jabón 

Cacao: 12,50 pesetas kilo 

Café: 18 pesetas kilo  tostada 

Carbón vegetal: 0,80 pesetas kilo

Chocolate: clase única ... paquete de 320 gramos: 2,10 pesetas por paquete

Garbanzos: 3,20 pesetas kilo

Guisantes secos: 1,20 pesetas kilo, con envase

Harina de algarrobas: 0,80 persetas kilo, con envase

Harina de almortas: 0,80 pesetas kilo, con envase

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

La Vanguardia Española, p. 2, dissabte 14 d’octubre de 1939

Plazo de dies días para `presentar ofertas al Servicio Nacional del Trigo

Madrid, 13. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. tercero del Decreto del Ministerio 
de Agricultura de 27 de septiembre, se abre un plazo de diez días... durante el cual el 
Servicio Nacional del Trigo recibirá las ofertas de los paryiculares que deseen venderle 
habas, guisantes, algarrobas, yeros, asltramuces, almortas, garbanzos, cebada, avena, 
etc. etc. 

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

La Vanguardia Española, p. 4, 31 d’octubre de 1939

Intervención del comercio y circulación de todos los cereales y leguminosas de grano seco

Madrid, 30. El Boletín Oficial del estado  `publica hoy un decreto de Agricultura, de fecha 
27 del corriente, sobre intervención del comercio y circulación de todos los cereales y 
leguminosas de grano seco. 

... El Servicio Nacional del Trigo adquirirá los productos ... a los precios máximos oficiales 
de tasa... Dichos precios máximos, por quintal métrico, 

sin envase, para mercancía sana, limpia y seca, en almacén del SNT serán los siguientes: 

Cebada, 51,50 ptas, en Valladolid; Avena, 48,50 ptas. en Sevilla; Escaña, 49 ptas, en 
Sevilla; panizo y mijo (y sorgo), 50 ptas. en Sevilla; Salvados, 45 ptas. en Valladolid; 
Garbanzos, 167 ptas. en Arévalo; Judias, 142 ptas. en León; Lentejas, 112 ptas. en 
Salamanca; Habas, 59  ptas. en Sevilla, Algarrobasm 58 ptas. en Valladolid; Almortas, 
59 ptas. en Valladolid; Altramuces, 50 ptas. en Badajoz; Beza, 58 ptas. en Sevilla; Yeros, 
58 ptas. en Burgos; y Guisantes, 59 ptas. en Valladolid.

Latirisme de postguerra, 1941-1943 
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La Vanguardia Española, p. 7,  11 de febrer de 1941

Servicio Nacional del Trigo.  Todas las existencias disponibles de cereales y leguminosas 
de grano seco, que posean los agricultores, deberán entregarlas al Servicio Nacional del 
Trigo antes de fin de febrero

 ... “los siguientes productos: Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Escaña, Maíz, Panizo y 
Sorgo, Almortas, Altramuces, Garbanzos, Guisantes, Habas, Judías, Lentejas, Veza y 
Yeros”..

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

Altres notícies a La Vanguardia, en relació amb les guixes. 

 *  “La circulación de artículos de primera necesidad:  Necesitan guia de circulación...”  
“... almortas...”  (La VE, p. . 12 de març de 1941

* La campaña contra la ocultación y el encarecimiento”. “Varias detenciones practicadas 
por la Guardia Civil”  (de Tarrasa) ... “ha denunciado al vecino... ... el cual tenía escondidos 
en su casa  25 kg. de judías blancas; 54 kg. de almortas; 53 litros de aceite, y 40 de 
habas”  (La VE, 12 de nopvembrede 1941)

* Detención de especuladores”  En Calaf... en la estación de dichas población la guardia 
civil halló abandonados 250 kg. de patatas y varios sacos con almortas, harina de trigo y 
cebada...”  (La VE, p. 5, 23 de maig de 1942)

* “Normas y precios para la campaña triguera de 1942-43”

Los precios de compra de base de  tasa, para los demás cereales, leguminosas en grano 
seco y subproductos de molinería, serán los que siguen por quintal métrico:  ... almortas 
en Valladolid, 68 ptas. ... (La V, p. 5, 2 de juny de 1942)

* “Estado de los cultivos en Cataluña”  Informe especial...

Barcelona.  ...Se escardan las leguminosas de primavera; están bien los garbanzos y la 
veza y mal las almortas y judías”  (La VE, p. 6, 19 de juliol de 1944)

* “El comercio de almortas”

La Comisaría General de Abastecimientos y transportes, como aclaración a diversas 
consultas formulada a a quél superior organismo, en relación al comercio de almortasm, 
comunica que en la campaña agrícola 1944-45 se considerará libre de circulación en el 
comercio, tanto en grano como la harina o puré de almortas...”  (La VE, p. 9, 2 d’agost 
de 1944

-------------------------------
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METGES DE LA CLINICA MÈDICA C DE L’HOSPITAL CLINIC  
DE BARCELONA, DINS DE LA CÀTEDRA  

DEL PROF. JOAN GIBERT-QUERALTÓ. (1944-1977). 

CODINA i PUIGGRÒS, Agustí
Acadèmic corresponent RAMC

Resum: S’aporta notícia d’alguns dels metges que van treballar a la Clínica Mèdica 
C de l’Hospital Clínic de Barcelona, en els anys en que  la dirigia el professor Joan 
Gibert Queraltó, entre 1944 i 1977. Es fa una valoració principalment de l’Escola de 
Cardioangiologia, amb el paper important que hi va tenir el doctor Miquel Torner, i també 
del grup de  Neurologia que portava el doctor Carles Oliveras de la Riva. S’esmenten 
els  professors adjunts en aquest període,  doctors Joaquim Tornos, Robert Nolla, Ferran 
Fernández Nogués. 

Paraules clau: Hospital Clínic Barcelona -  Clínica Mèdica C – J. Gibert Queraltó – M. 
Torner Soler – J. Tornos Solano –  C. Oliveras de la Riva – R. Nolla Panadès – F. Fernández 
Nogués 

Resumen: Se aporta noticia de algunos de los médicos que trabajaron en  la Clínica 
Mèdica C del Hospital Clínico de Barcelona, en los años en que la  dirigía el profesor  
Joan Gibert Queraltó, entre 1944 i 1977. Se hace una valoración principalmente de la 
Escuela de Cardioangiologia, con el paper importante que desempeñó el doctor Miquel 
Torner, y también del grupo de  Neurologia que dirigia el doctor Carlos Oliveras de la 
Riva. Mención de los professores adjuntos en este período, los doctores  Joaquim Tornos, 
Robert Nolla, Ferran Fernández Nogués. 

Palabras clave: Hospital Clínico Barcelona -  Clinica Mèdica C – J. Gibert Queraltó – M. 
Torner Soler – J. Tornos Solano –  C. Oliveras de la Riva – R. Nolla Panadès – F. Fernández 
Nogués 

INTRODUCCIÓ

Aquest treball completa les referències als metges,  alguns, els que conegut més, 
de les tres càtedres de Patologia Mèdica de la facultat de Medicina de Barcelona, 
en els anys en que vaig treballar com a metge a la Clínica Mèdica A, que dirigia 
magistralment el doctor Agustí Pedro i Pons. El primer treball el vaig fer  ran de 
la celebració del centenari del naixement de Pedro i Pons, l’any 1998, i sortí en 
un llibre coordinat pels doctors Jacint Corbella i Jaume Roigé, editat pel Col·legi 
de metges de Barcelona. Parlava de persones que coneixia relativament bé, des 
del punt de vista mèdic, perquè eren companys el treball diari, un treball que per 
altra banda no era remunerat, encara que això costi de creure als metges d’ara. 
El Clínic era un excel·lent lloc per a la formació continuada.
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Algun temps més tard, director de la revista Gimbernat, el doctor Corbella, em va 
demanar que fes un treball semblant, si més no paral·lel, referit a un altre grup 
de metge que podia conèixer bastant bé, per raons de veïnatge a l’Hospital Clínic, 
eren els de la sala i dispensaris del costat,  i perquè feien tasques paral·leles. 
Es tractava dels metges de la Clínica Mèdica B, que dirigia el professor Màxim 
Soriano. La tasca era més complexa, però vaig respondre al repte, i es publicà a 
la revista en el volum 54, 2010, pp,. 145-161. 

Ara he rebut l’encàrrec de fer el mateix en la tercera de les clíniques  
de Patologia Mèdica de l’Hospital Clínic en aquells anys, la Clínica Mèdica C, 
dirigida pel prof. Gibert-Queraltó.  Estava una mica més lluny en la geografia 
hospitalària, però hi havia un coneixement suficient, tot i que més parcial. 
Aquest és el resultat de l‘encàrrec. És evident que ho ha mancances, més que 
en els dos treballs anteriors. En part és degut a que bastants metges de “Can 
Gibert”, van anar després a altres hospitals, on van fer carrera més llarga, així 
el grup del Mar (Robert Nolla, Garcés, altres). Entre els metges d’aquella clínica 
destaca el grup de l’Escola de cardioangiologia, que després passà a l’edifici del 
Port de Barcelona, tot i mantenir la vinculació administrativa amb l’Hospital i la 
Universitat de Barcelona. Més tard passà a sant pau.  La gran especialitat del 
servei del doctor Gibert Queraltó era la cardiologia. També va destacar l’escola 
de neurologia, de la que comento bastants dels seus integrants, potser amb 
més coneixement personal, per raó de l’especialitat a la que m’he dedicat, les 
malalties del sistema nerviós. . 

Jubilat Pedro i  Pons, el 1968, els locals de la Clínica van ser ocupats pel servei 
del doctor Gibert. I molts dels metges de la Clínica Mèdica A vàrem passar, 
juntament amb el “xef” al nou servei de l’Hospital de la Vall d’Hebron, que 
aleshores encara tenia el nom antic. Això va fer que el coneixement directe 
del que passava a partir del 1968, em quedés més llunyà.  Per altra banda el 
predomini científic i assistencial dins de la càtedra es va anar desplaçant, i el 
centre de la dedicació foren les malalties del fetge, al seu cap el doctor Joan 
Rodés, avui membre també de l’Acadèmia de Medicina.  El servei s’ha anat fent 
molt gran, i important en el panorama de l’hepatologia mundial, però queda ja 
fora de l’àmbit d’aquests tres articles recollint el record dels metges dels serveis 
de medicina interna del temps en que jo estava a l’hospital clínic com a metge, 
de 1957 en que vaig acabar la llicenciatura, a 1968 en que vaig passar a la Vall 
d’Hebron. 

***

Adroer i Tasis, Salvador. Nascut el 24 de gener de 1935 a Santa Coloma de 
Farners. Es llicencià a la facultat de medicina de Barcelona l’any 1959. Fou 
alumne intern de la càtedra de Patologia Mèdica C (Prof. J. Gibert-Queraltó), 
1956-1959. Metge de sala de la mateixa càtedra de 1959 a 1965.   Metge intern 
d’urgències de l’Hospital Clínic, adscrit a l’esmentada càtedra, per oposició, de 
1962 a 1965. Més tard es decantà per la psiquiatria, per la qual cosa fa cursos 
d’aquesta especialitat a la càtedra de Psiquiatria del professor Ramon Sarró, des 
de l’any 1966. Abans ja havia assolit el títol de metge especialista en Medicina 
Interna. Ha dedicat especial atenció a la psicoanàlisi. 

Agustí Codina i Puiggròs
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Metges de la clinica mèdica C de l’Hospital Clinic de Barcelona 

Ha presentat comunicacions a congressos, espanyols i forans, de temes de 
psiquiatria, i ha publicat treballs sobretot dedicats a l’enfocament psicoanalític. 
Així cal esmentar “Fixation of asthma and sexual impotence at different pregeita 
stages”, publicat al International J. of Psycho-analysis, 1996. També “Some 
considerations in the structure of self and its pathology”, el 1998 a la mateixa 
revista.  Ha col·laborat en tres capítols de dos llibres: Salut, Sanitat i Serveis 
Socials, director Teresa Rosell, Barcelona, 1984 i “Medicina Psicosomàtica”, 
director; Anguera de Sojo, Barcelona, 1988. 

És membre associat de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi i de l’Associació 
Psicoanalítica Internacional (Londres, 1975).  Ha estat secretari del 40th 
International Psychoanalytical Congress, Barcelona, 1997 i editor de la Revista 
Catalana de Psicoanàlisi, 1984 a 1991.  

Aguilera i Mas, Joan. Nascut a Barcelona el 924, llicenciat a la facultat de 
medicina d’aquesta ciutat el 1951. Fou alumne intern durant dos anys de la 
Clínica Mèdica C (Prof. Gibert Queraltó). Va estar durant quatre anys com a 
metge ajudant en el dispensari de Malalties Respiratòries (en aquella època, de 
Tisiologia), adquirint una gran experiència en el tractament amb col·lapsoteràpia, 
(mèdica i quirúrgica) de la tuberculosi pulmonar.  Va estar en el dispensari que 
portava el doctor Andre Pursell, en el marc de la càtedra que portava el doctor 
Gibert. El 1956 fou metge intern de l’Hospital Central de CirTor de Copenhague, 
especialitzant.-se en cirurgia toràcica i perfeccionant-se en les tècniques d’exèresi 
pulmonar

Al cap de dos anys el ministeri de Sanitat danès li donà el títol de primer cirurgià 
ajudant, poden exercir com a tal en tot el país (Dinamarca), podent-ho fer també 
a Suècia, cosa que realment fa. Més tard, el 1966, torna a Barcelona i és metge 
especialista en cirurgia toràcica en el servei del doctor Pursell de l’Hospital de la 
anta Creu i Sant Pau. 

El 1970 es creen els serveis jerarquitzats a la Residència de la Seguretat Social 
(actual Hospital de la Vall d’Hebron) i és nomenat cap clínic del servei de 
cirurgia toràcica, essent cap de servei el doctor Margarit. Quan aquest es jubila 
el substitueix com a Cap de servei el doctor Aguilera.  El 1994, en complir l’edat 
reglament`ria  cessa en l’activitat hospitalària, tot i que no cessa en l’activitat 
privada fins el l’any 2003. 

El doctor Aguilera ha publicat treballs de la seva especialitat en revistes nacionals 
i estrangeres i ha estat ponent d’un congrés internacional de malalties del tòrax, 
i en l’escandinau de cirurgia toràcica, 1969, ambdós a Copenhague. Morí a 
Hostalets de Pierola (Anoia), on vivia en jubilar-se, l’any 2007. 

Aragonès i Ollé, Josep M. Nascut a Alcover (Tarragona) l’any 1928. Llicenciat 
el 1953 a la facultat de medicina de Barcelona.  Ja des de l’any 1949, fins a la 
llicenciatura, col·laborà com alumne intern en el servei-dispensari de Neurologia, 
dirigit pel doctor C. Oliveras de la Riva, de la Clínica Mèdica C de l’Hospital 
Clínic.  Obté el títol d’especialista en Neurologia i Psiquiatria el novembre de 
1962. Des del 1956 al 1968 va treballar simultàniament en el servei-dispensari 
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del doctor Oliveras de la Riva i en el servei de Neurocirurgia dl doctor Adolf 
Ley.  L’any 1964 és professor adjunt de Biologia i encarregat del curs selectiu 
de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona.  L’any 1968, 
amb la nova organització de l’Hospital Clínic, és nomenat metge, amb sou, del 
servei de neurologia del doctor Oliveras de la Riva, en que ja treballava, i el 
1972 és metge adjunt de Neurologia, per concurs-oposició del servei centralitzar 
d’aquesta especialitat. 

El 1972 és professor ajudant contractat de la facultat de medicina de la UB, 
adscrit a la càtedra de Patologia i Clínica Mèdica A. També és professor de 
l’Escola professional de neurologia, que dirigia el doctor Oliveras de la Riva. Així 
forma part del grup de professors de preugrau, i postgrau, de la facultat, formant 
part dels docent encarregats en l’ensenyament de l’especialitat de neurologia. El 
1981 ascendeix a Cap de Secció de Neurologia del Clínic. 

L’any 1956 fa un curset per a postgraduats en el “Institute of Neurology del 
National Hospital Queen Square” de Londres. El 1960, juntament amb el doctor 
Adolfo Ley Gracia, ja una estada en el servei de ORL del Righospital, on aprèn 
tècniques d’exploració vestibular i electronistagmografia (ENG). Al cap d’un 
temps s’endinsa en les tècniques d’Electromiografia (EMG) .  El creixement de  
les tècniques d’exploració de l’aparell vestibular, i també de l’EMG, explica que 
la seva activitat científica, abastant tota l’especialitat, se centri sobretot en els 
vertígens, i en un segon terme en la patologia neuromuscular.  El doctor Aragonès 
ha participat en molts cursos i simposis  d’ENG com a professor invitat. Cal 
esmentar principalment el “IV Symposium d’ENG en langue française”, organitzat 
pel doctor Gabriel Capellà a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i en el curs d’ 
“Initiation et pratique de l’ENG” en el mateix hospital, el 1972. 

La seva producció escrita és àmplia. Ha publicat, amb P. Abelló, A. Garcia Piris, 
J. Obach i J. Pinart, una monografia que tingué molta difusió “Diagnòstic dels 
vertígens”, Barcelona (Ed,. 62),dins de la col·lecció de Monografies Mèdiques, 
Barcelona, 1970. També ha escrit diversos capítols de llibre, en els que destaca 
la seva col·laboració en el volum IV del Tractat de Patologia Mèdica, dirigit per 
Agustí Pedro Pons, en la tercera edició de 1965. Tanmateix ha publicat nombrosos 
treballs en revistes de l’especialitat i comunicacions en molts congressos.  Voldria 
esmentar que el doctor Aragonès, juntament amb el doctor Oliveras de la Riva, 
i altres col·laboradors, van presentar un dels primers casos de miopatia distal 
d’Espanya. 

Fruit de la seva dedicació a la  clínica i principalment a l’exploració de l’aparell 
vestibular, tant en el dispensari del servei de medicina com en el de neurocirurgia 
que dirigia el doctor Ley,  va ser l’elaboració d’una excel·lent tesi doctoral, l’any 
1974 “Valor diagnóstico topográfico de la vestibulometría en los tumores de 
la fosa posterior”.  El doctor Aragonès es va jubilar de les tasques assistencial, 
docents i investigadores de l’Hospital Clínic l’any 1993, però continuà exercint 
la medicina privada. a estat president de la Societat Espanyola d’Oto-Neuro-
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Oftalmologia (1992-1996). I ha estat el neuròleg capdavanter en l’estudi  
preferent dels vertígens en aquest país. 

balaguer i Vintró, Ignasi. Nascut a Barcelona el 1925, l’any 1948 s’incorpora 
a la Clínica Mèdica C (Prof. Gibert Queraltó), com alumne intern per concurs-
oposició. Abans havia estat alumne intern voluntari a la consulta externa de 
Cardiologia de la Clínica Mèdica B (prof. Soriano). A la Clínica Mèdica C va 
treballar primerament a la sala i després a la consulta externa de cardiologia. Es 
llicencià el 1949 i acabada la carrera seguí en el mateix lloc assistencial. 

El 1953 obté el títol d’especialista en cardiologia, havent-se format a l’Escola de 
cardiologia de la universitat de Barcelona, vinculada a la Clínica Mèdica C, que 
dirigia el prof. Gibert, tot i que a la pràctica clínica diària la portava el secretari 
de l’escola, el doctor Miquel Torner Soler. Poc després s’incorpora a l’escola com 
a membre actiu, exercint una activitat assistencial, docent i investigadora.  Si 
bé coneix tot l’àmbit de la cardiologia, i així ho demostra la seva producció 
científica, s’ha dedicat especialment a l’estudi de l’epidemiologia i la prevenció 
de l’arteriosclerosi i de la cardiopatia isquèmica. La majoria dels seus treballs 
científics fan referència a aquests temes, i així la seva tesi doctoral “La cardiopatia 
coronària entre 30 i 49 anys. Factors de risc, formes clíniques i evolució. Estudi 
de 160 casos” (UAB, 1973).  

Ha fet cursos monogràfics: avenços en cardiologia, hipertensió, hiperlipidèmia a 
la universitat de Londres,en diverses etapes entre 1973 i 1983.  Entre els estudis 
que ha promogut, coordinat o dirigit, cal esmentar l’ estudi prospectiu Manresa 
(1968-2005), que ha estat el primer estudi longitudinal de la cardiopatia 
coronària realitzat a Espanya.  També ha estat investigador principal del centre 
Barcelona del “Collaborative Trial WHO of the prevention of Ischaemic Heart 
Disease” (1974-1989). També director el programa Cronicat de la Generalitat de 
Catalunya (1981-85). 

Seguí una gran part de l’activitat de l’Escola de Cardiologia en el centre del Port, 
1966-1970, i finalment com a metge del servei de cardiologia de l’Hospital de 
la santa Creu i Sant Pau (1972-1995). Des del punt de vista docent ha estat 
professor de l’escola de Cardiologia de la UB, 1952-1972, professor de Medicina 
Social de l’ICESB, 1954-1960; professor associat de Medicina, 1972-76 i de 
Medicina Preventiva  de la UAB, 1977-1987. 

Ha publicat molts treballs, presentant comunicacions en reunions i congressos, 
espanyols i internacionals, preferentment sobre epidemiologia i prevenció de 
les malalties cardiovasculars, especialment sobre arteriosclerosi i cardiopatia 
isquèmica. Ha publicat els següents llibres: “Hiperlipidemias,. Tratamiento médico 
y farmacológico” (Barcelona, 1975); “Cardiología preventiva”, Barcelona, 1990; 
“Impending global pandemia of cardiovacuklar disease” amb A. Chockalingam, 
World Heart Federation, Geneve, (Prous, 1999); “Mediterráneo y corazón”, amb 
Lluís Tomàs i Cristina Varas, Edikamed, 2003. “La escuela de cardiologia de la 
Universidad de Barcelona, 1952-1971”, JC Ediciones Médicas, 2006. També és 
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autor de nombrosos capítols en diversos llibres.  Ha rebut el premi Miquel Servet 
de la Fundación General Mediterránea, Ginebra, 1974.  

Ha estat president de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC), 1977-79, 
i president d’honor de la SEC, 1981. Fundador de la secció de cardiologia 
Preventiva d’aquesta societat, 1967-76; Fellow de la Royal Society of Medicine 
de Londres, i també de la Societat Europea de cardiologia, 1991. Membre de les 
societats de Cardiologia de França, Mèxic i Portugal. En resum cal considerar-lo 
com un dels principals capdavanters de la prevenció en patologia cardiovascular 
a tot l’estat espanyol. 

balsells bordas, Pere. Nat a Barcelona el 23 de juny de 1929.Es llicencià el 
1953, havent estudiat les assignatures de Patologia Mèdica amb el prof. Gibert, 
però essent alumne intern a la Clínica Mèdica B, (prof. Soriano) de 1950 a 
1953. De 1953 a 1967 portava llits a la sala d’homes d’aquesta clínica i quan li 
quedava temps anava al dispensari de Cardiologia (Dr. Juncadella) de la mateixa 
càtedra. També hi havia un altre dispensari de la mateixa especialitat a la Clínica 
Med. B, que portava el doctor Amatller. De 1968 a 1980 treballa  amb el doctor 
A. Nadal Sauquet, fent només cardiologia, a la càtedra de Patologia General prof. 
Balcells Gorina). Cap el mes d’octubre de 1969 el Dr. Covelo i el Dr. Balsells 
posen en marxa la que és probablement segona unitat de coronàries a l’estat 
espanyol. La primera l’havia creat el doctor Modest Garcia Moll a l’Hospital de 
sant Pau. Amb la unificació i centralització dels serveis de les especialitats a 
l’Hospital Clínic, aquest unitat va durar poc tremps. 

De 1972 a 1982 fou cap de secció de Cardiologia de la Clínica Salus. Més 
tard únicament s’ha dedicat a la medicina privada. Ha publicat treballs sobre la 
hipertensió i la malaltia isquèmica. 

Bayés de Luna, Antoni. Esmentat sovint al llarg d’aquest article, no se’n dóna 
notícia, perquè encara és actiu com a membre numerari de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya , ingressant l’any 2007, amb resposta del doctor Miquel 
Torner. 

Cercós i Villarroya, Daniel. Nascut a Barcelona el 1923, es llicencià ala Facultat 
de Medicina de la UB el 1947. Durant els anys 1945-1947 fou alumne intern a 
les sales de la Clínica Mèdica C, (prof. Gibert) i d’Urgències de l’Hospital Clínic. 
Ja metge romangué dos anys al servei d’Urgències, depenent de la Clínica Mèdica 
C. Exerceix com a metge general a Vilafranca del Penedès, con ha estat també 
metge forense.  

Coll Cantí, Jaume. Nascut a Barcelona el 1954, es llicencià a la facultat de 
Barcelona (UB) el 1977. Alumne intern del servei de Neurologia (cap Dr. Oliveras 
de la Riva) de l’Hospital Clínic, 1975-1977.  Durant uns mesos, de 1978 i 
1979, és metge assistent en aquest servei. Del 1979 al 1984 és metge resident 
en el servei de Neurologia (cap Dr. Barraquer Bordas, i després Dr. Grau Veciana, 
de l’Hospital de sant Pau. Més tard és metge adjunt del servei de Neurologia de 
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.  (caps Dr. Salisachs, i després Dr. 
Dávalos). 
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Doctor per la UAB. La seva tesi “Metabolismo energético del músculo esquelético 
humano y su aplicación al diagnóstico de algunas miopatías”, 1992, fou en 
aquella època una aportació original en el nostre país en el camp de les malalties 
musculars.  Ha presentat moltes comunicacions i ha publicat nombrosos treballs 
en revistes nacionals estrangeres, principalment en el camp de l patologia 
neuromuscular. La predilecció per aquesta patologia l’ha dut a ser cap de la 
unitat de malalties neuromusculars i proves funcionals del sistema nerviós des 
de l’any 1992 en el servei de Neurologia de l’Hospital Germans Trias i Pujol. Ha 
publicat un llibre: Neurologia e Internet,  (1999); 6 capítols en cinc llibres, dels 
que cal destacar el Tratado de Neurología, dirigit per A. Codina Puiggròs, 1994, 
reimpr., 1996, i Manual del Médico residente de Neurología, dirigit per J.M. Grau 
Veciana i A. Escartín, 2006.  És professor associat de neurologia de la facultat 
d medicina de la UAB, des del 1000 i ha estat president de la Societat Catalana 
de Neurologia, 2004-2005. 

Fernández Nogués, Ferran. Nascut a Barcelona el 30 de setembre de 1930. 
Va estudiar el batxillerat, aleshores de set anys,  al Col·legi de Sant Miquel del 
carrer de Muntaner,  vinculat a l’Institut Maragall, entre els anys 1940 i 1947. 
Seguí després la carrera de medicina, també de set anys, entre els anys 1947 i 
1953. Amb un bon expedient amb 13 matrícules d’honor. Va fer la llicenciatura 
el 24 de juliol de 1953, amb “Sobresalient”. Va entrar en el servei  del doctor 
Gibert Queraltó, com a metge de sala, cap de la sala de dones i després professor 
adjunt. Era també metge de l’Ajuntament de Barcelona, fent inicialment guàrdies 
de dispensari. L’any 1967 va presentar la seva tesi doctoral sobre “La prueba 
del Neoprontosil en el estudio del funcionalismo hepático”, que fou dirigida pel 
prof. Gibert Queraltó”. 

La seva carrera més important, però,  la feu quan entrà al servei de Medicina 
Interna de l’Hospital de Bellvitge, del que fou cap, i quan aquest hospital es 
vinculà a la docència universitària a nivell de pregrau fou designat “catedràtic 
contractat” de Medicina, juntament amb el doctor Antoni Sitges Creus, que ho 
fou de cirurgia. Malgrat l’escassetat de dotacions es va desenvolupar un bon 
servei universitari, amb molt esforç personal. A partir d’aleshores la quantitat i 
nivell de les publicacions agafà un ritme progressiu. A l’inici dels anys noranta es 
va dotar una càtedra de Patologia Mèdica, pensada per a la unitat de Bellvitge, 
però la política de nomenament de tribunals, en aquest cas a càrrec de la pròpia 
universitat de Barcelona, va fer que finalment guanyés la plaça un professor 
adscrit a l’hospital Clínic, que ni tan sols va anar a Bellvitge.  Era una injustícia 
palesa i Fernàndez Nogués, que ja passava dels seixanta anys,  va tenir un gran 
disgust del que no es va refer. 

A la història de l’hospital de Bellvitge, feta per Josep M. Capdevila, on recull 
moltes entrevistes, el doctor Ramon Pujol, responsable després del servei diu: 
“Fue un médico internista con unas cualidades humanas indiscutibles.. Era 
una persona con una gran bondad personal, un hombre que accedió al cargo de 
forma sorprendente. Él no creia que iba a ser el candidato...” “Otra cosa fue la 
historia con la universidad que creo que le costó incluso la salud...”
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El ritme de les seves publicacions era escàs en els primers temps, en que feia 
més feina assistencial que docent, però es va incrementar considerablement quan 
va tenir la responsabilitat del servei de Bellvitge, amb un grup de col·laboradors 
actiu. Entre les publicacions del primer període hi ha el llibre “La insuficiencia 
cardiaca”, fet juntament amb Josep Chabás i Andrés Sánchez Cascos, editat per 
Boehringer el 1970, i un treball sobre la tetraciclina, el 1967, a més de la tesi 
esmentada el mateix any. Abans, el 1962, havia publicat, juntament amb Robert 
Nolla, un estudi sobre “Intoxicación aguda por metahemoglobinizantes”.  

En els anys de Bellvitge dirigí una dotzena de tesis de doctorat i en el registre 
de publicacions PubMed, hi consten 30 treballs, d’ells 25 a partir de 1982. Fou 
vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Interna, 1974-1976. Va morir 
a Barcelona el 4 de Gener de 1993.   

Gausí Gené, Carles. Nascut a Lleida el 23 de gener de 1933. El seu pare era 
metge general i exercí en aquesta ciutat. Es llicencià a la facultat de medicina 
de Barcelona l’any 1956. Va entrar d’alumne intern quan feia primer curs de 
Mèdica a la Clínica Mèdica C. Del 1960 al 1962 obté el títol d’especialista en 
cardiologia en l’escola de cardioangiologia adscrita a aquesta càtedra.  Més tard 
va a ampliar coneixements al Instituto Nacional de Cardiología de México. Que 
en aquella època, anys 60’s i 70’s del segle XX, gaudia d’un gran prestigi. El cap 
era el Dr. Ignacio Chávez  i hi havia dos especialistes que havien revolucionat 
la interpretació de l’ECG: Sodi Pallarés i Cabrera.   Hi va estar quatre anys. En 
tornar a Barcelona, durant els anys 1968 i 12969 treballa a l’Institut quirúrgic 
sant Jordi, dedicat a la cirurgia cardíaca. El 1970 va a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron, per acabar d’organitzar el servei de cardiologia que havia començat 
el doctor Màrius Petit. Però a finals del 1973 deixa aquest hospital, i va com a 
cap de servei a l’Hospital de Bellvitge, prenent possessió el febrer de 1974 i on 
romandrà fins a la seva jubilació.

Un dels punts de més interès del doctor Gausí dins de l’especialitat ha estat 
l’estudi de les alteracions de l’electrocardiograma, en bona part per la influència 
dels doctors Sodi Pallarés i Cabrera.  Autor de moltes comunicacions a 
congressos, nacionals i internacionals, de diversos capítols de llibres, i coautor 
de tres llibres: “Atlas de arritmias”, amb el Dr. Jordi Soler Soler, 1971; “Curso de 
electrocardiografía con correlación vectocardiográfica” amb els Dr. A. Bayés de 
Luna i Jordi Soler, 1975; i “Electrocardiografia clínica”, també amb els doctors 
Bayés i Soler, 1977. 

Ha estat professor de l’escola de Cardiologia de la facultat de Medicina de 
Barcelona i professor associat de medicina (cardiologia) e la UAB i la UB. Ha 
estat president de la Societat Catalana de Cardiologia.

Gregorich i Servat, Alfons.  Nascut a Barcelona l’any 1916, ciutat on morí el 22 
de juliol del 2000, als vuitanta-quatre anys.  Llicenciat a Barcelona l’any 1940, 
però els anys anteriors ja havia fet de metge, tant a la ciutat de Barcelona com 
al front de Terol.  
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Inicialment, abans de crear-se l’Escola de Cardiologia de la Universitat de 
Barcelona, Gregorich havia estat cap de la sala d’homes de la Clínica Mèdica C, 
tot i dedicar-se preferentment a la cardiologia. Més tard fou un dels fundadors 
de l’esmentada escola, junt amb els doctors Gibert, Torner, Paravisini, Balaguer 
Vintró i altres.  Va ser un dels introductors a Espanya del tractament dels trastorns 
del ritme cardíac mitjançant la desfibrilació.  També fou un dels fundadors de 
la Societat Espanyola de Cardiologia. Va publicar treballs, principalment sobre 
arítmies.  

Féu la tesi doctoral sobre la Història de la Mutual Mèdica de Catalunya i de 
Balears, l’any 1977, entitat  a la que dedicà molt treball i esforç. Durant anys 
fou un dels puntals de les activitats de la Mutual, sobretot a partir de 1943. En 
fou elegit`president l’any 1976.  El 1987 fou elegit membre numerari de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la que va ser secretari d’actes, un dels 
més efectius en aquesta tasca,  en la Junta presidida pel doctor Josep Laporte. 

Iglesias Berengué, Joan. Nascut a L’Hospitalet de Llobregat l’any 1938. Llicenciat 
en medicina el 1962,   Mentre estudiava fou alumne intern de la càtedra de 
Patologia Mèdica C, de 1959 a 1962. Després fou metge assistent i el 1963 
becari “full-time”, remunerat de la sala de dones.  De juliol de 1963 a juliol 
de 1966 treballa com a metge intern-resident, en plaça assolida per concurs-
oposició, en el servei de Pediatria de l’Hospital de la Vall d’Hebron (aleshores 
Residencia F. Franco) sota la direcció del doctor Torres-Marty, obtenint el títol 
de pediatra i puericultor. A l’agost de 1966, una vegada acbadaes les obres 
de l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebron, i ja sota la direcció del doctor Àngel 
Ballabriga, exerceix com a pediatre de sala. Al cap de tres anys, d’acord amb 
l’organigrama fet pel director el servei, s’inaugura la primera unitat de cures 
intensives pediàtriques (UCIP) d’Espanya, dirigida pels Drs. Sauleda i Iglesias. 
Des del 1991 a 1998 és cap clínic de pediatria, adscrit a la UCIP, de la que 
és Cap de Servei de 1998 a 2004.  Les tasques més rellevants assolides 
per aquesta unitat són, entre altres: la reanimació cardiopulmonar i el suport 
clínic en els trasplantaments d’òrgans en pediatria. Cal esmentar que el primer 
trasplantament hepàtic infantil de l’estat espanyol es va fer a l’Hospital Infantil 
de la vall d’Hebron el 1985.  Aquesta unitat també té cura dels trasplantaments 
renals infantils, iniciats abans d’aquella data, i dels de cor i pulmó, iniciats més 
tard.  

Tanmateix en aquesta unitat, dirigits pels doctors Iglesias i Sauleda, s’han 
organitzat cursos, per a metges i personal sanitari auxiliar, relacionats amb les 
cures intensives pediàtriques. Ha publicat, sol o en col·laboració principalment 
amb Sauleda, capítol en diversos llibres de cures intensives pediàtriques, de 
cardiologia pediàtrica, emergències i trasplantaments hepàtics, i molts articles 
sobre aquestes temàtiques.  Dins del marc de l’Associació Espanyola de 
Pediatria, el doctor Iglesias, juntament amb altres caps de servei o de secció 
de les principals UCIP  dels país, va crear el 1977 la secció de CIP, que amb el 
temps passaria a ser Societat Espanyola de CIP, de la que el doctor Iglesias n’ha 
estat president.  Amb ocasió del Congrés Mundial de Pediatria de Barcelona, 
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1980,  es va fundar la European Society of Pediatric Care, de la que el Dr. Iglesias 
n’és membre fundador i numerari. 

Mayol i Valls, Pere. Nascut a Barcelona el 8 de febrer de 1930. Llicenciat a 
Barcelona el 1953; alumne intern per concurs oposició, 1950-1953, adscrit 
a la càtedra de Patologia Mèdica C, que portava el prof. Gibert Queraltó. Fa 
l’especialitat de Cardiologia a l’escola de l’especialitat de cardioangiologia de la 
facultat de medicina. Elsanys 1959-1960 treballa com a metge col·laborador 
de l’esmentada escola, dedicant-se preferentment a la malaltia hipertensiva i 
ajudant sobretot en la consulta externa a l’encarregat d’aquella unitat, el Dr. Jose 
M. Morató Portell. Quan aquest morí, l’any 1960, Mayol passà a ser el nou cap 
de la unitat d’hipertensió. En aquesta secció el Dr. Mayol va desenvolupar una 
magnífica tasca assistencial, docent i sobretot de recerca. El 1962 és nomenat 
professor de l’Escola de Cardioangiologa.  Cal esmentar l’estudi del fons d’ull per 
a valorar els diferents estadis de la hipertensió, així com la correspondència de la 
imatge arteriolar retiniana amb l’arteriosclerosi generalitzada. Cal dir també que 
va poder comptar amb l’ajut valuós del Dr. Narcís Serrallach, uròleg i nefròleg. 
També cal recordar, entre els seus col·laboradors, el Dr. Joan Miret Carbonell, 
cardiòleg, primer com alumne de l’escola i després fent l’estudi de les  peces 
anatòmiques, de forma molt acurada, i fent les fotografies per a les sessions 
clíniques. 

Ha publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i estrangeres i ha presentat 
comunicacions en molts congressos. La temàtica ha comprès diferents sectors 
de l’especialitat, però principalment sobre la hipertensió. Un treball rellevant, per 
la seva transcendència clínico-terapèutica és el publicat a “Angiologia”, 1966: 
“Nuevo método de revascularización en la cirugía de la hipertensión renovascular: 
el autotrasplante renal”, amb la col·laboració, imprescindible, del Dr. Serrallach. 

Morató Portell, Josep Maria. Nascut a Barcelona el 20 de novembre de 1920, 
morí a la mateixa ciutat el 23 de març de 1961. El fet d’haver de participar en la 
guerra civil, i haver de fer després el servei militar, explica que acabés els estudis 
de medicina amb retard, el 1947. Va estar en el costat republicà i a la batalla 
de l’Ebre. 

Fou alumne intern, durant un any, amb el prof. Gibert Queraltó, aprenent sobretot 
cardiologia amb els doctors Gregorich i Torner. Ja metge, i amb bastant formació 
cardiològica, constitueix, amb els tres metges esmentats, el nucli inicial de 
l’Escola de Cardioangiologia de la universitat de Barcelona (veure la fitxa del 
Dr. Torner).  Des de finals de 1952 al 1957 amplià estudis de l’especialitat a 
l’Institut de cardiologia de Londres, dirigit pel prof. Paul Wood, però el seu mentor 
directe fou el prof. Larson  Smith. També va freqüentar el servei de cardiologia del 
Hammersmith Hospital de Londres. 

Retornat  a Barcelona és professor de l’Escola de cardioangiologia, dedicant-
se de forma preferent, des dels vessants assistencial investigador i docent, a 
la malaltia hipertensiva. Amb aquest objecte portava un dispensari molt actiu 
dedicat a aquesta patrologia. Entre els seus col·laboradors és obligat esmentar el 
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Dr. Pere Mayol, molt eficaç, i que en morir Morató el substituí en la direcció de la 
unitat. Malauradament va morir jove, però degut a la seva gran vocació i esperit 
de treball va publicar bastants treballs i presentà comunicacions en congressos, 
principalment sobre la hipertensió.  

Nolla i Panadès, Robert. Nat el 7 de juny de 1923 a Barcelona, morí als 83 
anys, el  20 de gener de 2007, a Sant Cugat del Vallès. Llicenciat en medicina el 
1947. Durant els estudis fou alumne intern interí de la Clínica Mèdica C, 1944-
46, i alumne intern per oposició, 1946-47. Metge intern, per concurs oposició, 
1948-52 i metge de guàrdia de l’Hospital Clínic de Barcelona de 1952 a 1959. 
En l’aspecte docent fou ajudant de classes pràctiques de Patologia Mèdica, 
1948-1959, i professor adjunt de la facultat de   medicina de 1960 a 1972. 

Després va passar a l’Hospital del Mar, essent metge de medicina interna 
d’Institucions Nosocomials i serveis especials, adscrit a aquest hospitals 1966-
1973. Professor adjunt titular del cos especial de Professors Adjunts d’Universitat, 
1973. Promotor de la unitat docent de l’Hospital de la Mare de Déu del Mar, 
adscrit a la facultat de medicina de la Universitat Autònoma, el 1972. En crear-
se aquesta unitat docent rep l’encàrrec del rector de la UAB, prof. Villar Palasí, 
de planificar l’ensenyament en aquesta unitat, en la que va continuar la seva 
carrera docent, com a Professor Adjunt numerari, 1975-1978, i encarregat de 
l’agregaduria de l’assignatura de patologia Mèdica, 1978-1989. 

Entre les línies de treball, de recerca i assistència, desenvolupades, cal destacar 
la dedicada a la toxicologia clínica, essent capdavanter en el nostre país en el 
tema de la metahemoglobinèmia. Del que van sortir cursos de postgrau, diverses 
publicacions, i una monografia: (Metahemoglobinemia, 1982) .  També va 
dedicar atenció a tremes d’endocrinologia. Va descriure, per primera vegada a 
l’estat espanyol, la síndrome de secreció inadequada d’hormona antidiürètica, 
1972:  També publicà sobre les malformacions cardíaques, el “situs inversus” la 
dextrocàrdia; i encara les tècniques de mesura i interpretació de la pressió venosa 
en la insuficiència cardíaca, que foren l’origen de la seva tesi doctoral, 1957. .  
També sobre infeccions i parasitacions; els primers casos a l’estat espanyol de  
tractament amb Mebendrazol del quiste hidatídic; tètanus i altres. 

Els estudis sobre la malaltia i la mort de mossèn Jacint Verdaguer varen despertar 
un gran interès, àdhuc fora de l’ambient estrictament mèdic, essent esmentats 
en molts treballs e bibliografia sobre la figura de Verdaguer. També va col·laborar 
en articles i llibres de divulgació sobre temes de salut destinats a la població en 
general. 

Durant la seva estada com a professor de la facultat de medicina de la UB, el 
seu temps en el Clínic,fou secretari de la revista “Archivos Españoles de Medicina 
Interna”, 1950-1960. Membre numerari de la Societat Catalana de Biologia, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans. A més de llicenciat en medicina va obtenir 
el títol de mestre de l’escola de magisteri Verge de la Mercè de Barcelona, 1943, 
que homologat després amb el títol de mestre de primer ensenyament, 1972. A 
banda d’ésser un bon clínic, i plenament dedicat a la medicina, el doctor Nolla 
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fou una persona molt afable i senzilla, que es feia estimar tant pels seus malalts 
com pels companys de professió. 

Nolla i Panadès, Francesc. Nat el 19 d’abril de 1925 a Barcelona. Llicenciat 
en medicina a la universitat de Barcelona el 1949. Alumne intern de la càtedra 
de Patologia Mèdica dirigida pel prof. Gibert Queraltó, 1947-49.  Metge intern, 
per concurs oposició, d’aquesta càtedra,  a l’Hospital Clínic, 1952-1956.  Beca 
Salvador Andreu, adscrita a l’Hospital del Mar, 1949-1953. Beca Fabià Isamat, 
també del mateix hospital, 1953-1956. Metge de guàrdia d’aquest hospital, 
1951-1956.  Guanyà el títol de Metge Diplomat en Sanitat, 1949; va ser 
metge de família de la Seguretat Social, 1956-1995, i metge de Transports 
Metropolitans de Barcelona, 1966-1989. 

Nolla i Panadès, Joan. Nascut el 25 d’octubre de 1932 a Barcelona. Morí 
a Barcelona el 14 de novembre de 2002.  Llicenciat en medicina el 1955, 
amb beca de la Comissió de Protecció Escolar.  Fou metge intern en el servei 
d’urgències de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, 1955-58. Fou professor 
adjunt de Patologia i Clínica Mèdiques de la UB 1960-1972, treballant en el 
servei del prof. Gibert.  Tesi doctoral el 1965 sobre hipertensió arterial, a partir 
dels estudis realitzats a Otago (New Zeland). Diploma d’especialista en malalties 
cardiovasculars, per l’escola de Cardiologia de la Universitat de Barcelona, 
(director  Prof. Gibert-Queraltó), 1958.  Especialista en Cardiologia a l “Institute 
of Cardiology” de la University of London, (Dr. Paul Wood), 1959. 

Més tard va passar a l’Hospital e sant Pau, essent metge del servei d’Oncologia 
dirigit pel Dr. A. Subias Fages. , en el que va ser encarregat d’organitzar 
l’oncologia clínica, 1965-1974. Director del servei de Medicina Interna d’aquest 
mateix hospital, durant  gairebé vint-i-cinc anys (1974-1997. Aquest càrrec li 
permeté organitzar el procés de modernització de l’Hospital., primerament en 
el servei d’Urgències; després amb la creació de la unitat de Cures Intensives 
i les de Malalties Infeccioses, Hematologia clínica, Reumatologia, Geriatria, i 
els programes d’hipertensió i arteriosclerosi, de metabolisme del calci, de 
Psicosomàtica. 

Director mèdic  de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en diversos períodes: 
1971-74, 1976-78 i 1983-87. Director gerent del mateix hospital, 1987-1991.  
Durant el seu comandament va assolir els següents objectius: consolidació 
institucional de l’hospital, amb la incorporació de la Generalitat de Catalunya  a 
la MIA i els òrgans de gestió del centre; modernització de l’hospital, Aconseguint 
la seva inclusió entre els centres de màxim nivell; institucionalització del centre 
com a hospital universitari de la UAB; fer les actuacions adients per tal de salvar 
el magnífic monument modernista de Domènech i Montaner. Per part de la UAB 
va rebre l’encàrrec, ja pel rector Vicenç Villar Palasí, de planificar l’ensenyament 
de la Patologia Mèdica. Fou professor agregat interí d’aquesta matèria  la UAB 
de 1970 a 1978; catedràtic contractat de Patologia Mèdica de 1978 a 1984.  

Autor de molts treballs, entre les línies de recerca desenvolupades cal destacar 
la del camp de la hipertensió arterial, que es traduí en la publicació de treballs 
rellevants en revistes internacional i en la preparació de tesis doctorals. Fou 
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investigador sobre hipertensió arterial  en el Wellcome Research Institute, de la 
Universitat d’Otago, a Nova Zelanda, 1960-1963. I més tard director e plans 
sectorials de la Conselleria de sanitat de la Generalitat de Catalunya, 1982-1984, 
essent conseller el doctor Laporte.  També va treballar en assistència oncològica, 
transfusions de sang i hemoderivats, bases del Servei Català de Transfusions, en 
l’assistència del malalt amb insuficiència renal terminal i en l’organització del 
pla de trasplantaments d’òrgans de Catalunya. El doctor Joan Nolla tenia una 
gran capacitat de treball,  doncs a banda de ser un bon clínic era un bon director 
mèdic i un bon gerent. Aquesta activitat dual, ben assolida, no és cosa freqüent. 

Obach i Tuca, Joan. Nascut a Barcelona el 6 de gener de 1930. Es llicencià a 
la facultat de medicina de Barcelona el 1953. Alumne intern a la càtedra de 
patologia Mèdica que portava el Dr. Gibert l’any 1951. Va estar-hi tres anys a 
la sala de dones que dirigia el Dr. Robert Nolla i Panadès. Després, ja llicenciat 
hi romangué dos anys més com a metge intern. A partir d’aleshores és metge 
assistent al dispensari de Neurologia e la mateixa càtedra. Del que estava 
encarregat el doctor Carles  Oliveras de la Riva. Visitava malalts all dispensari i els 
de la sala amb patologia neurològica. També  anava, a dies alterns, a la consulta 
de neurocirurgia de l’Hospital Clínica, en el servei del doctor Adolfo Ley. Així uns 
dies veia malalts neurològics mèdics i els altres  quirúrgics.  Els anys 1971-72, 
en la centralització de les especialitats en una càtedra determinada, la Neurologia 
va correspondre a la càtedra del prof. Gibert Queraltó. Aleshores va ser nomenat 
metge adjunt. Quan el doctor Ley va deixar l’Hospital Clínic Obach va deixar de 
veure els malalts de neurocirurgia. L’any 1979 passà a cap de secció. 

Cal destacar la seva formació en les tècniques d’electromiografia, amb el prof. 
Isch de Strasbourg, un dels millors especialistes d’Europa en aquella època.  
Va fer-hi estades d’un mes, durant els anys 1961-63. Així Obach ha estat un 
dels capdavanters de l’electromiografia a l’estat espanyol, i mot probablement 
el primer en aplicar els estudis de velocitat de conducció dels nervis perifèrics. 

Durant anys va ser professor ajudant de classes pràctiques. Fou professor de 
l’escola de postgraduats de neurologia, 1968-1981, portada pel doctor Carlos 
Oliveras de la Riva. L’any 1973 va presentar la tesi sobre el tema “Valor pronóstico 
del tiempo de latencia en la paràlisis facial periférica idiopàtica”. 

Ha publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i internacionals en diferents 
camps de la neurologia, principalment sobre la patologia dels nervis perifèrics i 
del muscle, ja que dominava molt bé l’electromiografia. Va escriure un capítol 
sobre aquest tema en el Tractat de Patologia i Clínica Mèdica dirigit per Agustí 
Pedro i Pons, en el volum IV, de malalties del sistema nerviós. (Barcelona, 3a. 
edició, 1965). També va redactar un capítol sobre Paràlisis i Neuràlgies de les 
branques terminals i col·laterals del plexe braquial, en el tractat de Neurologia 
dirigit per Agustí Codina i Puiggròs (Ela editorial, Madrid, 1994).  

També cal esmentar tres treballs rellevants: Aportació, juntament amb el doctor 
Ley,  d’un cas de síndrome de Fahr, 1963, que fou un dels primers casos publicats 
a Espanya. També la descripció per primera vegada de la síndrome del foramen 

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg.137-158, ISSN: 0213-0718

Metges de la clinica mèdica C de l’Hospital Clinic de Barcelona 



150

piriforme, amb els doctors Aragonés i Ruano, 1983; i Alucinosis auditives del 
tronc cerebral, el 2002, treball original i de revisió molt complet.  Des del 2005 
ha estat membre d’honor de la Societat catalana de neurologia. Jubilat de la 
tasca assistencial i docent el 1996, i de al seva consulta privada el 2007. 

Oliveras de la Riva,  Carles. Nascut a Barcelona el 2 de gener de 1914. Morí a 
Barcelona el 21 de maig de 2007, quan ja tenia noranta-tres anys. Estudiant de 
la Universitat Autònoma, es va llicenciar en medicina el 1940. Assistent i metge 
assistent de l’Institut Neurològic Municipal de Barcelona, 1940.1941, sota la 
direcció del Dr. Bel·larmí Rodríguez Arias. Després fou becari del Consejo (CSIC), 
a Madrid,  treballant amb l’eminent històleg doctor Fernando de Castro, 1942-
1943.  També es va formar en psiquiatria amb el prof. López Ibor i en Clínica 
Mèdica amb el prof. Carlos Jiménez Díaz. L’any 1944 torna a Barcelona i se li 
encarrega la direcció  del dispensari de Neurologia de a Clínica Mèdica C (prof. 
Gibert-Queraltó). L’any 1947 fa una estada amb el prof. Percival Bayley, director 
de l’Institut de Neurologia de la Universitat d’Illinois (USA). Gràcies a la seva 
formació amb Fernando de Castro i amb Bailey va assolir una gran preparació 
neuropatològica que li va permetre una estreta i fructífera elació amb el doctor 
Ley, que era cap de neurocirurgia del Clínic. Així va fer una tasca important 
com a consultor i neuropatòleg del servei de neurocirurgia.  Segueix com a cap 
d’aquesta especialitat de la Clínica Mèdica fins el 1972. Des d’aquest any fins el 
1981, any de la seva jubilació hospitalària, és el cap del servei de neurologia de 
l’Hospital Clínic, d’acord amb la nova estructuració dels serveis.  

Li van interessar molts àmbits de la neurologia, però en particular  aquells en 
que es trobava una base neuropatològica palesa, d’acord amb la seva excel·lent 
formació en aquest vessant. La seva tesi doctoral, el 1941, sobre Latirisme, es 
basa en l’estudi de 107 casos, dos d’ells amb comprovació anatomopatològica. 
Cal ressaltar que els doctors Oliveras i Ley Gracia foren els primers en trobar la 
causa d’un quadre clínic de paraplègia que sobrevingué a Espanya en els anys de 
la immediata postguerra i que podia afectar a la població amb medis econòmics 
escassos i concretament les persones que tenien una alimentació gairebé 
exclusiva amb guixes  “Latirus sativus”. Sé, de molt bona font, que el doctor 
Jiménez Díaz es va aprofitar d’unes converses tingudes amb el Dr. Oliveras, per 
publicar els primers casos espanyols a la Revista Clínica Española, que dirigia ell 
mateix. Per altra banda la tesi sobre el latirisme no va sortir publicada fins que 
l’esmentada revista no hagués publicat els casos de Jiménez Díaz. 

El doctor Oliveras també va estudiar les miopaties,  en especial les formes distals 
hereditàries, les paràlisis periòdiques diskalièmiques, l’esclerosi múltiple, en 
particular les formes oligosimptomàtiques, la mielopatia porto-cava, l’atròfia 
alcohòlica del cervellet. De la col·laboració amb el doctor Ley cal esmentar els 
treballs sobre melanomes encefàlics, gliomatosis cerebral i ganglioneuromes.  Ha 
publicat nombrosos treballs en revistes nacionals i estrangeres sobre els temes 
esmentats i altres, sovint, com ja s’ha remarcat, amb una correlació clínico-
patològica. 
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L’any 1968 va ser nomenat director de l’Escola de Postgrau de Neurologia, amb 
el títol de professor agregat; però ja feia anys que exercia la docència, formant 
una prestigiosa escola, entre els membres de la qual cal destacar els doctors 
Obach Tuca, Aragonès Ollé, Oliveras Ley (el seu fill), Benito, al doctora Pilar 
Latorre i molts altres. 

Fou president de la Societat Espanyola de neurologia, 1965-1968, i després 
president d’honor. Tresorer del Xè Congrés Internacional de Neurologia (Barcelona, 
1973). És dels pocs neuròlegs espanyols que, a banda de ser un clínic excel·lent, 
dominava la neuropatologia.  Com a persona era d’un tracte exquisit, molt amable 
i un gran senyor. 

Oliveras Ley, Carles. Nascut a Barcelona el 1947. Llicenciat en medicina el 
1970. Alumne intern del dispensari de neurologia (Cao, Dr. Carlos Oliveras de la 
Riva), de la Clínica Mèdica C de l’Hospital Clínic de Barcelona.  Després resident 
de Neurologia en el servei de Neurologia, que dirigia el Dr. Oliveras de la Riva, 
el seu pare.  Va romandre com a metge adjunt en aquest servei fins a finals de 
1981. A començaments del 1982 va entrar com a metge adjunt en el servei de 
Neurologia de l’Hospital del Mar (cap, el Dr. Adolf Pou). Més endavant ha estat 
cap de la unitat de Trastorns del moviment (malalties del sistema extrapiramidal) 
d’aquest servei. 

La seva tesi doctoral “Estudio de los potenciales evocados visuales en la esclerosis 
múltiple” la llegí el 1980.  Li ha interessat tota la neurologia però des de fa més 
de 15 anys s’ha dedicat especialment als trastorns del moviment: malaltia de 
Parkinson, tremolors, distonies, etc. Ha estat el capdavanter a Espanya en utilitzar 
la medicació dopaminèrgica per sonda duodenal (mitjançant gastrotostomia 
percutània).   Ha estat professor associat de la UAB. 

Pursell Ménguez, Andreu. Nascut a Madrid el 4 de febrer de 1904, morí a 
Barcelona el 28 de setembre de 1975. Als 17 anys vingué a Barcelona, on acabà 
el batxillerat que havia començat a Madrid. Es llicencià a Barcelona el 1930. Poc 
temps després va treballar en el servei de Tisiologia del dr. Rosal a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Mobilitzat el 1938 fou metge dels guàrdies d’assalt a Alp. 
Fou detingut per l’exèrcit republicà, però pogué  fugir  a França d’on va retornar 
el febrer de 1939. Fou cap de servei de Pneumologia de la Clínica Mèdica C 
de l’Hospital Clínic, (prof. Gibert Queraltó) el 1949. Més tard, 1952-1964, fou 
director del sanatori “Flor de Maig” de Cerdanyola i del dispensari antituberculós, 
que ara porta el nom de Lluís Sayé. 

El 1955 succeí al Dr. Rosal com a cap de servei de Tisiologia a Sant Pau.  
Inicialment era un especialista mèdico-quirúrgic, tenint en compte la gran 
rellevància de la tisiologia, i que les terapèutiques que es practicaven eren sovint 
cruentes (pneumotòrax, toracoplàsties), amb els avenços diagnòstics i terapèutics 
l’especialitat va canviar. El Dr. Pursell va seguir aquest nou camí creant els 
departaments de broncoscòpia, d’exploració funcional pulmonar, de recuperació 
respiratòria i altres. Aquest esperit de posar-se al duia, és a dir de formació 
continuada, segons l’argot mèdic actual, es fa palès també amb les estades que 
havia fet, l’any 1932, a diversos països d’Europa, per ampliar coneixements. 
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Va publicar molts treballs en revistes nacionals i estrangeres. Fou membre 
fundador de l’AIEB (Associació Internacional de Broncologia, secció espanyola), 
de la SEPAR (Societat Espanyola de Patologia de l’Aparell Respiratori) i ha estat 
Fellow de l’American College of Chest Physicians. 

Sumalla i Suñé, Jordi. Nascut a Barcelona el 4 de novembre de 1943. Llicenciat 
a la F de M de Barcelona el 1968. Metge resident de neurologia, de 1968 a 
1973, en el servei d’aquesta especialitat (cap Dr. Oliveras de la Riva)  de la 
Clínica Mèdica C, que dirigia el prof. Gibert Queraltó. Després seguí una formació 
francesa. Fou “médecin assistant étranger” de l’Hôpital Neurologique” en la 
clínica neurològica els profs. P. Girard i B Schott, afiliada a l’Université Claude 
Bernard de Lyon, els any 1971-72. 

Títol d’especialista en Neurologia,. 1973. Metge adjunt del servei de Neurologia 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron (cap Dr. Agustí Codina Puiggròs) fins el novembre 
de 2008, en el que la burocràcia el jubilà.  Des del 1999 és neuròleg consultor 
de l’Hospital de Barcelona (SCIAS). 

Ha fet docència de postgrau; ha col·laborat en ponències i comunicacions en 
congressos nacionals i internacionals de l’especialitat. Ha publicat nombrosos 
treballs. Cal destacar l’aportació de 5 casos d’hipotensió licuoral espontània, 
estudiats amb cisternografia, 1990. En aquest anys hi havia molt pocs serveis 
amb aquesta estadística i analitzats amb aquesta tècnica. També ha publicat 
“Empty sella syndrome and pituitary apoplexy”, Lancet, 1988; “Cerebral 
infarctus after excessive use of nasal decongestans”, al J. Neurol. Neururgery and 
Psyquiatry, 1989. Ha redactat set capítols de llibre. Un capítol dins de “Glosario de 
Neurología”, 1989. També cinc capítols en “Isquemia cerebrovascular”, del que 
és autor M. Matas, 1992;    també un capítol en el “Tratado de Neurología”, del 
que és autor A. Codina Puiggròs, 1994, amb reimpressió el 1996. Ha participat 
en diversos assaigs clínics,. Com a investigador principal o col·laborador. Ha 
dedicat especial atenció a la patologia vascular cerebral, des de fa uns anys a 
l’epilèpsia, tant en el vessant assistencial com de recerca. 

Torner i Soler, Miquel. Nascut a Barcelona el 1922 en el  sí d’una família molt 
vinculada amb la medicina.  La nissaga s’inicia a finals  del segle XVIII amb el 
doctor Carles Francesc Ameller i Clot, avantpassat col·lateral seu que va fer una 
tasca important com a professor en el  Reial Col·legi de Cirurgia de Cadis. Més 
tard Ignasi Ameller i Ros fou catedràtic i director del Reial Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona . El pare del doctor Miquel Torner havia estat metge intern de l’antic 
Hospital de la Santa Creu.  Un oncle seu, per la banda materna, el doctor Enric 
Soler i Batlle, fou catedràtic de la facultat de Farmàcia, rector de la Universitat de 
Barcelona, (1930-31) i membre de la Reial Acadèmia de Medicina (1922-1951), 
de la que fou vicepresident (1925-30) quan August Pi Sunyer era president. 

Miquel Torner comença els estudis de medicina a la facultat de Barcelona l’any 
1940 i es llicencia el 1947. La vocació per la Cardiologia, a la que ha dedicat 
tota la seva vida professional ja neix durant la carrera. Quan estudiava Patologia 
General va entrar  com a intern a la càtedra de Patologia Mèdica del prof. Ferrer 
Solervicens, on rebé del doctor Codina Altés les primeres lliçons de cardiologia. 
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Al seu costat treballava el doctor Enric Juncadella que li donà, a la capçalera del 
malalt, unes magnífiques classes cardiològiques que, segons paraules textuals 
del doctor Torner “no he pogut oblidar”.  Malauradament al cap de poc temps, el 
1943, morí el doctor Ferrer Solervicens, mestre de la medicina catalana, per la 
qual cosa no pogué rebre els seus ensenyaments. 

El prof. Gibert Queraltó, que estava a la càtedra de Patologia Mèdica de Saragossa 
vingué a ocupar la vacant deixada per Ferrer Solervicens. Gibert anys abans ja 
havia organitzat la secció de cardiologia de la càtedra del prof. Pedro i Pons,  i 
era ben sabuda la seva predilecció per la cardiologia. Les circumstàncies van fer 
que fos el seu professor de Patologia Mèdica. El doctor Torner fou admès com 
a alumne intern i, en llicenciar-se, es va incorporar al seu servei de cardiologia.  
Amb Gibert havia vingut, també des de Saragossa, el doctor Joaquim Tornos 
que fou aviat professor adjunt. També el doctor ¿Nemesi Mira?****, cardiòleg i 
tanmateix ho havia el doctor Alfons Gregorich. 

L’any 1947 es constitueix el nucli inicial de la futura ’escola de cardioangiologia, 
sota la direcció oficial del prof. Gibert, i per tant adscrita ala seva càtedra. El 
nucli actiu inicial el formen els  doctors Gregorich, Torner i Morató Portell.  Fins 
el reconeixement oficial, el 1952, es van organitzar cinc seminaris mensuals de 
Fisiopatologia circulatòria, a banda de les activitats assistencials.  A més a més 
l’any 1949 es van afegir a aquest nucli els doctors Balaguer Vintró i Paravisini,  
aquest últim acabat d’arribar dels estats Units, enlluernat per les noves tècniques 
de cateterisme i angiografia  i per la naixent cirurgia del cor. Dos anys més 
tard s’incorporà el doctor Casellas,  que s’havia format a l’Instituto Nacional de 
Cardiologia de Mèxic.  Posteriorment s’hi ajuntà el doctor Carrasco que fou el 
primer radiòleg cardiovascular. El doctor Antonio Rodríguez Arias s’ocupà de la 
part angiològica. 

El doctor  Miquel Torner ha dedicat una gran part de l seva vida professional a 
l’esmentada escola, com a secretari i com a professor. El director oficial era el prof. 
Gibert, però de la “tasca di+ària” se n’encarregava el doctor Torner.  El prestigi 
de l’Escola de cardioangiologia, i el seu impacte en el desenvolupament de la 
moderna cardiologia catalana i espanyola han estat àmpliament reconeguts.  Del 
1952 al 1960 l’escola estava situada a l’Hospital Clínic, però a partir de l’agost de 
1960 es va traslladar, quasi tota, a un edifici del port de Barcelona, acabat de fer, 
en el que hi havia el Centre de lluita contra el reumatisme.  Legalment continuava 
vinculada a la càtedra i a l’hospital Clínic s’hi va mantenir una estructura mínima 
que portava el doctor Trilla. 

Tenint en compte que a l’edifici del port no hi havia “cures intensives” ni cirurgia 
cardíaca, i que aquesta era cada vegada més necessària, i per altra banda calia 
cada vegada més espai per a instal·lar les noves tecnologies cardiològiques, es 
va pensar en traslladar l’escola a l’Hospital de la santa Creu i Sant Pau.  Amb 
aquesta finalitat es va crear una comissió el març de 1968; el juliol de 1969 
es va redactar un pla d’integració i  finalment, a les acaballes de 1969, es resol 
crear un servei de cardiologia,  amb incorporació de les històries, gran part del 
personal, i utillatge que hi havia a l’edifici del port.  La facultat de medicina es va 
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oposar a que l’escola es desplacés a l’Hospital de sant Pau i això, i altres motius, 
van fer tancar malauradament l’Escola.  L’última promoció va ser la dels anys 
1970-72. Però bastant metges  d¡aquesta es van quedar integrats dins del servei 
de cardiologia de l’Hospital de sant Pau: els doctors Torner, Balaguer, Trilla, Bayés 
de Luna, Soler Soler, i altres. 

Atesa la bona reputació que tenia l’escola de cardiologia de Lyon, el doctor 
Miquel Torner va fer diverses estades  com a assistent a l’Hôpital Edouard 
Herriot d’aquella ciutat, amb el prof. Roger Froment i alb el Dr. Bret.  Del primer 
aprengué, consolidà, el valor de l’interrogatori i de l’exploració física en el 
diagnòstic de les cardiopaties, i del doctor Brest el difícil art del diagnòstic clínic 
de les malformacions congènites.  Si bé no va seguir l’ensenyament directe del 
prof. Wood, de Londres, en fou un gran admirador i el considera també com un 
dels seus mestres.  Va traduir al castellà la seva obra “Enfermedades del corazón 
y de los vasos”. 

El doctor Torner reconeix que si ha tingut sort amb els que han estat els seus 
mestres també l’ha tingut amb els seus deixebles i col·laboradors. Cal esmentar 
algunsdels que hi ha tingut un contacte més directe, com el doctor Josep 
Corrons, de Manresa i els doctor Bayés de Luna, Soler Soler i Roca Llop. També 
la doctora Subirana a la que va transmetre el seu entusiasme per les cardiopaties 
congènites, els doctors Peret, Trilla, Tort, Duarte  i altres que, després de molts 
anys a l’escola de cardioangiologia, han seguit col·laborant  en el departament de 
cardiologia e Sant Pau, on el doctor Torner  ha treballat els últims anys.  També 
altres col·laboradors  que s’han format en part a l’escola i després han treballat 
en altres hospitals, així els doctors Carles Gausí a Bellvitge, Francesc Navarro al 
Clínic, Mayol, Freixa, Simón, Lozano d’Alacant, etc.  Cal remarcar que quatre 
col·laboradors seus han estat caps de serveis de grans hospitals. Bayés a sant 
Pau, Navarro al Clínic, Gausí a Bellvitge i Soler a la Vall d’Hebron.  De l’escola 
han sortit els primers catedràtics de Cardiologia de les universitats catalanes. 

Al doctor Torner  li han interessat tota la cardiologia i les tècniques d’exploració  
paraclíniques: Electrocardiograma (ECG), fonoCG,  ecoCG, etc.  És un virtuós 
de l’auscultació cardíaca i ha estat el cardiòleg més expert en el camp de les 
cardiopaties congènites.  Per això és fàcil comprendre que ja l’any 1958 inaugurés 
el primer consultori cardiològic pediàtric de l’estat espanyol, a la Maternitat 
Provincial i Institut de Puericultura de la Diputació de Barcelona.  Incorporat a 
l’Hospital de sant Pau, última etapa de la seva activitat hospitalària,va organitzar, 
cooperant amb el servei de pediatria,  la consulta de cardiopaties congènites. 

És obligat ressaltar que Torner, i els col·laboradors de l’esmentat nucli inicial 
de l’escola, juntament amb Paravisini, van fer el registre ECG  de les cavitats 
dretes per primera vegada a Espanya, i per primera vegada en el mónm, de les 
esquerres.   Aquest treballs foren presentats en el primer Congrés mundial de 
cardiologia (París, 1950). El doctor Torner ha publicat nombrosos treballs en les 
revistes de l’especialitat del màxim prestigi, dedicant, com s’ha dit, particular 
atenció a les cardiopaties congènites.  Només farem esment dels estudis sobre 
l’estenosi pulmonar aïllada; dels primers casos d’Hipoplàsia de l’artèria pulmonar 
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dreta  amb drenatge venós pulmonar dret anòmal a la vena cava inferior.  Ha 
presentat moltes comunicacions a congressos, sol o en col·laboració. Cal recordat 
les referides al registre ECG intracavitari ja esmentat.  També ha professat 
moltes conferències.  Igualment ha escrit nombrosos capítols de llibres de la 
seva especialitat, entre els que cal citar “Cardiologia”, dirigit pels seus deixebles, 
Jordi Soler i Antoni Bayés. També a “Cardiologia pediàtrica”, dirigit pel cirurgià 
pediàtric P.A. Sánchez.   Ha estat professor associat a la UAB de 1971 a 1976. 

Tenint en compte el seu prestigi era lògic que li arribessin els reconeixements.  
Ha estat president de l’Associació de cardiologia i Angiologia de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques a Barcelona; president de la Societat espanyola de cardiologia, 
1971. És membre de les societats de cardiologia de França, Mèxic, Argentina, 
Portugal, Itàlia i de l’Associació europea de  cardiologia pediàtrica. Fundador i 
president d ela Lliga espanyola contra la hipertensió arterial. Membre numerari 
de la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya des del 14 de novembre de 
1993. Va ingressar amb el discurs “L’evolució de la cardiologia en els últims 45 
anys”, que fou contestat pel doctor Joaquim Tornos Solano.  

El doctor Torner tingué activitat hospitalària fins els vuitanta anys a l’hospital de 
la santa Creu i sant Pau, amb el càrrec de consultor honorífic de cardiologia. El 
doctor Torner ha estat un gran metge,  amb les característiques del bon clínic 
que, sense rebutjar la tecnologia,  posa en primer lloc i destacat l’anamnesi i la 
semiologia. És una persona senzilla, afable, que només ha volgut saber guarir, 
ensenyar, sense figurar. Morí a Barcelona el 22 de setembre de 2012. 

Tornos Solano, Joaquín. Nascut l’any 1918 al Tormillo, petita població del 
Somontano de Barbastre. Es llicencià a la Facultat de Medicina de Saragossa 
el 1944, on s’havia incorporat, en l’últim any de la carrera a la càtedra de 
Patologia Mèdica del prof. Gibert Queraltó, com alumne intern per oposició. 
Acabada la carrera continuaria la seva relació amb Gibert, doncs quan  aquest es 
traslladà a Barcelona, poc temps després d’haver assolit la càtedra de Saragossa; 
l’acompanyà, i més tard va ser nomenat professor adjunt, lloc en el que romangué 
catorze anys. La seva tesi doctoral, 1951, es basà en l’estudi del blau d’Evans 
per a la determinació del volum sanguini.  L’any 1971, poc després de la mort 
del prof. Pedro i Pons, Tornos fou nomenat per ocupar el càrrec deixat per aquest: 
cap de departament de medicina de l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona. 
Seguí en aquest lloc fins a la jubilació el 1988. També ha estat catedràtic 
contractat de la facultat de medicina de la Universitat Autònoma (UAB).

El doctor Tornos va publicar nombrosos treballs en revistes nacionals i 
internacionals, ja donat moltes conferències i ha presentat, sol o amb els seus 
col·laboradors  moltes comunicacions a societats mèdiques i congressos.  Els 
tremes han estat bastant diversos dintre de l’ample camp de la medicina clínica. 
Però preferentment cardiològics, cosa fàcil d’explicar si tenim en compte que 
aquesta part de la clínica era la predilecta de la Clínica Mèdica C durant els 
anys que ell va estar a  l’Hospital Clínic, doncs els puntals sòlids de l’Escola de 
Cardiologia, a banda del prof. Gibert Queraltó que la dirigia, eren els doctors 
Torner Soler, Balaguer Vintró, Morató, Gregorich, Paravisini, Casellas i altres. Tots 
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gaudien d’un prestigi, alt i merescut, pel seu nivell científic i la qualitat dels seus 
treballs. 

Va escriure dues obres:  “Nociones de Medicina Interna”, (1958), i “Enfermedades 
del aparato circulatorio” (1962 . Eren manuals dedicats bàsicament als estudiants 
i que aviat es van exhaurir.  Tornos tenia una gran capacitat de comunicació 
verbal i escrita, amb una claredat d’exposició que feia senzilles i entenedores 
les idees bàsiques, ben sovint força complexes, de ,la patologia mèdica. Això 
explica que fos un bon docent i un bon conferenciant. Cal reconèixer que essent 
un defensor de la medicina interna va impulsar el creixement de les diferents 
especialitats mèdiques quan fou el cap de departament de Medicina Interna de 
la Vall d’Hebron. 

A banda de la tasca docent, clínica i organitzativa en el medi hospitalari el doctor 
Tornos va ocupar càrrecs de la màxima responsabilitat a nivell professional, en el 
Col·legi de Metges, essent vicepresident en la junta que presidí el doctor Lluís Trias 
de Bes, i president més tard.  Ho va ser durant una època bastant conflictiva i no 
fàcil, amb moltes tensions politiques que superaven l’àmbit col·legial. Va assolir 
el reconeixement i respecte del col·legiats. També va fer una tasca important a 
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, de la que fou secretari general, en 
els últims temps de la presidència del doctor Broggi, i en l’inici de la del doctor 
Laporte. Va morir a Barcelona el 21 de març de 2005. 

Eugeni Trilla Sánchez. Nat a Barcelona el 1934. Llicenciat el 1956 a B. 
Alumne intern del servei de Cardiologia de la càtedra de Patologia Mèdica C 
(Prof. Gibert), 1954-56. Obté el títol d’especialista en Cardiologia per l’Escola 
de cardiologia, i també el de Cardioangiologia.  Va treballar en aquesta escola, 
ubicada inicialment a l’Hospital Clínic, i més tard al “Centro de Lucha contra las 
Enfermedades Reumáticas”, (1956-1971) (veure l’apartat dedicat al Dr. Miquel 
Torner en aquest mateix article). Després passà a l’Hospital de la Santa Creu i sant 
Pau, on des de 1972 a 1997, fou metge adjunt en consulta externa i consultor 
de cardiologia en els serveis de Medicina Interna i Tocologia, i encarregat del 
Gabinet d’Ergometria de l’hospital. 

Ha col·laborat com a professor de l’Escola de Cardiologia esmentada des de 
1963 a 1972. Professor de classes pràctiques de la Facultat de Medicina de la 
UB de 1969 a 1971 i a la UAB. Va ser encarregat  de la càtedra de Fisiologia, al 
cessar el doctor Antoni Oriol Palou en els cursos 1980-81 i 1981-82. Consultor 
honorari del servei de cardiologia de l’Hospital de sant Pau des de 1999. Premi 
a l’Excel·lència Professional en Medicina Hospitalària, el 2007,  pel Consell de 
Col·legis de Metges de Catalunya. 

Ha professat com a director o col·laborador en cursos de doctorat de la UAB 
sobre temes de cardiologia, insuficiència cardíaca, valvulopaties, cardiopatia 
isquèmica, ergometria, i altres.  Ha presentat comunicacions a congressos 
nacional i internacionals i també ha publicat nombrosos treballs en revistes del 
país i de fora. Ha escrit 9 capítols en 5 llibres de cardiologia i ha fet una revisió 
actualitzada del llibre “Atlas de Electrocardiografía pràctica”, de James Fleming, 
2a. edició 1985.  A més és autor d’un capítol que no figura en l’edició anglesa. 
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Dr. Joan Gibert Queraltó (1907-1998)

Dr. Miquel Torner Soler (1922-2012)
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Dr. Joaquín Tornos Solano (1918-2005)

Dr. Fernando Fernández Nogués (1930-1993)
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APROXIMACIÓ PSICOBIOGRÀFICA I PERFIL HUMÀ DEL DOCTOR JOSEP SOLÉ 
SAGARRA  (1913-2011)

BUQUERAS i BACH, Francesc Xavier; 
FREIXA i SANTFELIU, Francesc

Resum: Es tracta d’un estudi llarg, presentat en dues parts, sobre l’obra psiquiàtrica 
del doctor Josep Solé Sagarra  (1913-2011), basat principalment en el relat que el 
propi doctor Solé va fer als autors, en converses a casa seva. Ja abans el mateix doctor 
Solé havia publicat records professionals a la revista IMP, i presentat algun treball en 
el mateix sentit en Congressos d’Història de la Medicina Catalana. Degut a la forma de 
les entrevistes pot haver-hi algunes repeticions en els records, d’acord amb el context 
que es tractés en cada episodi, que els autors normalment han preferit deixar.  Creiem 
que és una aportació a l’estil de la història de memòria oral,  amb els avantatges 
(sobretot el coneixement directe, i l’espontaneïtat), i els inconvenients (principalment 
risc d’inexactitud en les dades concretes, o en la situació temporal),  propis d’aquesta 
tècnica historiogràfica. Es mantenen també algunes formes del llenguatge oral lleidatà.

Paraules clau: Psiquiatria catalana; Solé Sagarra; Institut Pere Mata; Escola psiquiàtrica 
alemanya.   

I. INTRODUCCIÓ

En  primer  lloc,  ens  sembla  adient  remarcar  el  fet,    que  no és  habitual,   
que  en  el  context  d’aquests  Congressos  d’Història  de  la  Medicina  Catalana  
tinguem  la  sort  de  parlar  d’un  company,  d’una  persona,  que  en  la  plenitud  
de  la  seva  vida  ens  ajudi  aprofundir i analitzar una  època  de la Psiquiatria 
europea i de la  Psiquiatria  espanyola en general i  de  la  Psiquiatria catalana 
en particular.

Efectivament, mitjançant els seus  records,  els  seus   assoliments i  les  seves  
vivències tenim una  visió  ponderada,  equànim,  enriquidora  i  que  mereix  la  
màxima  credibilitat  atès l’esforç  d’objectivitat  i  rigor  científic.

En  segon  lloc, volem  destacar  que  aquesta comunicació  ha  sigut  possible  
gràcies  a  les entrevistes realitzades al propi  Dr. Josep Sole Sagarra  al  seu  
domicili  particular de  Barcelona des del  mes de  Juliol  de  2.009  al  mes  de  
Febrer  de  2.010.

En  tercer  i  últim  lloc,  hem de  dir  que  en  les  visites  i  enrevistes  
efectuades  al    Dr. Solé  Sagarra  ha  estat  sempre  present  el  seu  fill  petit,  
el  Dr. Josep Solé  Puig,   doctor  en  Medicina,   pPsiquiatra,   autor  del  llibre  
“Terapia  Antidroga” (1)  i  actualment Responsable del Servei de  Patologia  Dual 
a  l’Hospital  Psiquiàtric  de  les  Germanes  Hospitalàries  del  Sagrat  Cor  de  
Sant  Boi  de  Llobregat.
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II. PRESENTACIÓ

Josep Solé i Sagarra, va néixer  al  poble de La Granadella  (Les  Garrigues,  
Lleida), el dia  11  d’Agost  de  1.913 i fou un dels psiquiatres més  visibles  a  
l’Espanya  dels  anys  ’40  i  ’50  i  està   considerat  com  una  figura  històrica  
de  la  Psiquiatría  Somaticista.

Fou  deixeble  d’Emili  Mira, es  doctorà  a  Heidelberg i  a Madrid, i va publicar  
nombrosos  llibres: traduccions  (Kretschmer,  von  Weizsäcker)  i  propis,  
un  d’ells  amb  Karl Leonhard, i també més de tres-cents articles  a  revistes  
espanyoles  i  estrangeres.

A  més  de la  Medicina, al  llarg  de  més  de  setanta  anys  mai no ha  deixat  
de  publicar  articles  sobre  temes  culturals.  D’aquesta  manera,  als  anys  ’30  
fundà  la  revista  ‘ Clarí ‘  del  seu  poble.

El   pare del Dr. Solé Sagarra es deia  Joan  Bta. Solé Torres,  nascut a La   
Granadella.  Era  terratinent i  va  ser  alcalde del  poble esmentat.  

La mare va  néixer  a  la  comarca  del  Segrià,  molt  a prop  de  Lleida.  Era la  
mestre  del  poble  de  La  Granadella,  càrrec  que  va  aconseguir     per  oposició  
quan  tenia tan sols la  edat de  vint anys.  Així   mateix   va  ser  la  promotora  
cultural  del  poble.       

Els  pares  es  portaven  catorze  anys  de  diferència i  van  tenir  tretze  fills,  dels  
quals  van  morir  nou.  El   Dr.   Solé  era  el   fill  setè,  és  a  dir,  el  del  mig. 
El  pare  del  Dr. Solé  quan  es  va  casar  era  vidu  i  del  primer  matrimonio  
va  teni  un  fill.  Aquest  fillastre  no va  estar  mai  marginat  amb  la  seva  
madrasta,  tot  al  contrari  doncs  també  se  li  va  estimular  a  que  tingués  
estudis  universitaris.

El  D r. Josep  Solé Sagarra es  va  casar  a  l’edad de  27 anys  el  dia  10  de  
Novembre  de  1.940  amb  Assunció Puig  Domenech, té en l’actualitat (referit 
al 2010), 93  anys.  Sempre  que  he  anat  de  visita  a  casa  del  doctor  ha  
estat  present.  El  matrimoni  ha  tingut  quatre  fills,  Marta,  Carlota,  Ascensió  
i  Josep.

III. CURRICULUM VITAE

1. Formació  

El  Dr.  Solé Sagarra  va  estudiar  al   Col·legi  dels  Maristes  de  Lleida.   La  
vocació  de  ser  Metge  li  va  venir  de  quan  estudiava  a   l’esmentat  Col·legi.  
Va  escollir  ‘Ciències‘  que  era  lo  preceptiu.  Verbalitza  de  manera  sorprenent  
que  la  seva  mare  somniava  que  aquest  fill  anés  a  estudiar  a  Alemaya. 

El   Dr.  Solé  no  tenia  antecedents  en  la  família  de  metges  i  sens  dubte   
va  ser  la   seva   mare qui va  influir  de  manera  notable  en la  seva  vocació.

Francesc Xavier Buqueras i Bach; Francesc Freixa i Santfeliu, 
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Solé Sagarra es  llicencià  en  Medicina a  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  
just  quan  començà  la  Guerra  Civil.   En  acabar,  els  vencedors  l’obligaren  
a  revalidar el títol.

D’estudiant  fou  deixeble  d’un  altre  català  universal  de  la  psiquiatria,  Emili  
Mira   i   Lopez:  més  tard  esdevingueren  amics.  Li  pregunto si va  arribar  a  
conèixer  al  Dr. Belarmino  Rodríguez  Arias  atesa l’edat  i  em   respón  que  no  
va tenir cap  relació  amb  ell.

La  seva  dona  tenia  coneixements  de  la  llengua  alemanya  per  haber  estudiat  
al  Col·legi  Alemany  de  Barcelona  del  carrer  Moià.   Això,  obviament,  va  
facilitar  l’estada  i  la  tasca   científica  del   Dr.  Solé   a   Alemanya.

L’any  1.941  es  doctorà  a  Heidelberg,  Alemanya,  i  el  1.942  a  Madrid.  De  
fet,  tots  els  estudis  els  va  realitzar  a  Heidelberg.

Ambdues  tesis  doctorals  foren  valorades  Cum  Laude  i  de  seguida  mereixeren  
la  publicació  a  importants  revistes  d’aquí  i  de  fora.  Encara  ara   Josep  
Solé Sagarra  és  l’únic  psiquiatre  que  ha  estat  investit  doctor  a  Alemanya  
i  a  Espanya.

2. Vocació Psiquiàtrica

La  vocació  psiquiàtrica  del   Dr.  Solé  Sagarra va  tenir  la  seva  eclosió  a  
Barcelona  l’any  1.936.  Emili  Mira  havia  sigut  anomenat  Professor Agregat 
(equivalent a catedràtic)  de  Psiquiatría  de  la  primera  Universitat  Autònoma,  
essent  per  tant  el  primer psiquiatre espanyol   en  arribar  al  màxim  rang  
acadèmic.

El  Dr. Solé  sentia una gran  admiració  pel  Dr. Emili   Mira  i  va escollir  
precisament  l’especialitat  de  Psiquiatria  a  partir  de  les  lliçons   que  va  rebre  
i  impartia  el  professor,   essent  estudiant  de  cinquè  curs  de  la  carrera  de  
Medicina.

Aquell  any  era  el  segón  curs  en  que   Mira   impartia  les  seves  classes  de  
forma  regular,  amb  seu  al  barcelonés   Institut   Municipal  de  Neurología.  
També  al  1.935  publicà  el  seu  llibre   Manual  de  Psiquiatría  (2).

En  aquella  època,  i  de  manera  notable,  dominava  la  psiquiatria  germànica.  
Es  sapigut  que  fins  la  segona  guerra  mundial,  per qualsevol  psiquiatre  
amb  inquietuts  el lloc de preferència per  ampliar  horitzons  era  Alemanya. En  
aquest  pais,  la  psiquiatria, i  en  general  totes  les  ciències,   disfrutaven  de  
rang  universitari  i  d’un bon  nivell  d’investigació  des  de  feia  un  segle,  i  tot  
això  amb  la  major  eficiència.

L’any  1.936  va  truncar  el  desig  del  Dr.  Solé  Sagarra de  participar  a  les  
sesions  clínico-acadèmiques  psiquiàtriques,  ja  que  va  finalitzar  la  carrera  
als  inicis  de  la  Guerra  Civil.
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3.  Clínica Mental de Santa Coloma 

A la tardor de 1.939 és van convocar dues plaçes de Metge de Guàrdia a la 
Clínica  Mental de Santa Coloma de  la Diputació de Barcelona. 

El   Dr.  Solé    va  tenir  la  sort  (tal   com  ens   ha  dit  en  repetides  ocasions)  
que  tan  sols  es  varen  presentar dos candidats. Un era ex-combatent nacional, 
el seu bon amic   i  condeixeble   Dídac  Parellada Feliu,  per  la  qual  cosa  l’altre  
plaça  va  ser  per  ell. 

La   Clínica  Mental  habia  sigut  construïda  el  1.929  segons  les  directrius  del  
Dr. Tomás Busquets. Aquest metge psiquiatre català  habia  sigut  subvencionat  
per  viatgar  per  Europa  i  prende  bona  nota  dels  Centres  Assistencials  
aleshores més  avançats.

4.  El Dr. Josep SOLE SAGARRA vist pel Dr. PARELLADA

Hi ha un escrit del doctor Dídac Parellada (1914-1994) sobre Solé Sagarra. En  
aquest  escrit  del  Dr. Parellada (com  la  majoria  d’aquesta  naturalesa  del  
nostre  amic  Parellada)  no  consta  la  data. Hi acompanya una foto del  Dr.  Solé  
apareguda a  la  Revista ‘Clínica  y  Laboratorio’ (3).    

Diu, parlant en primera persona,  que amb  ell  som  companys  d’estudis,  
igual  que  amb  Lluís  Folch  i  Camarasa   però  no  recorda  cap  anècdota  
d’estudiant.  Val  a  dir  que  no  havíem  tingut  cap relació  assídua,  sinó  tan  
sols  les  esporàdiques  que  s’estableixen  entre  dos companys  que  segueixen  
els  mateixos  programes  amb  iguals  horaris  i  en  la  major  part  de  casos,  
amb  idèntics  professors.

La  Guerra  trencà  els  lligams  entre  gairebé  tots  els  companys.  Però  el  
primer  de  febrer  de  l’any  1.940,  en  incorporar - me   al  meu  lloc  de  Metge  
Intern  de  la  Clínica  Mental  de  Santa  Coloma  vaig  tenir  l’agradable  sorpresa  
de  veure  que  el  meu  company  de  guàrdia  seria,  no  pas  cap  desconegut,  
sinó  Josep  Solé  Sagarra.

Durant  un  any  coïncidiem  cada  matí,  cadascun  al  seu  respectiu  lloc  de  
treball,  i  les  tardes  i  les  nits  ens  alternavem.  De  manera  que  tinguérem  
ocasió  de  conéixer-nos  molt  millor.

Però  un  any  després,   Solé  Sagarra   marxà  a  Alemanya,  on  s’hi  passà  dos  
o  tres  anys,  col·laborant  amb  les  gran  figures  de  la  Psiquiatria  Germànica, 
com Karl  Kleist,   Kurt  Schneider i   Klaus  Conrad  -  a  més  d’altres  que  no  
em  venen  a  la  memòria. 

Després,  en  tonar  a  Barcelona,  traduí  llibres  de  Ernst  Kretschmer  i  d’altres,    
i  edita el llibre amb col·laboració de Karl Leonhard,  llibre titulat: ‘Manual de  
Psiquiatría».

Per  altra banda, Solé Sagarra és passava part de  la  vida  a  la  carretera,  
car  visitava a Lleida  i  anava a  l’Institut Pere Mata de Reus, d’on havia estat  
nomenat  Director-Consultor. 
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A  l’ensems,  tractaria  moltes  altres  coses,  i  redactava  molts  treballs  sobre  els  
punts  més  rellevants  de  la  Psiquiatria,  sobretot  els  més  característicament  
específics  de  l’Escola  Somatògena  i  Somatoteràpica,

Després, Solé Sagarra es  presentà  repetidament  a  oposicions  a  càtedra, però  
no  tingué  sort,  per  les  causes  que  siguin.  Cal  dir  que  durant  uns  anys  
treballà  aferrissadament,  fins  que  un  dia  va anar  a  buscar  una  vella  per  
internar-la   al  Pere  Mata  o  al  Frenopàtic  (tal  com  diu  l’original),  no  puc  
recordar-ho,  i  tingué  la  desgràcia  de  saltar-se  un  tràmit  legal,  la  qual  cosa  
li  dugué  un  disgust  molt  desagradable.  

I  és  que   en   l’exercici  psiquiàtric  s’ha  d’anar  amb  molta  cura,  car  una  
badada,  una  neglicència  del  tipus  que  sigui,  pot  comportar  fins  i  tot  una  
esfondrada  professional.

Aquests  darrers  anys  ja  està  pràcticamenty  jubilat,  i  ara  cultiva  joiosament  
la  literatura,  amb  entusiasme,  alhora  que  ha  escrit,  i continua  escrivint  
estudis  històrics  sobre  diverses  contrades  lleidatanes.

Sé  que  redacta  també  una autobiografia que  pot  ser  molt  interessant  en  el  
que  ens  conti  d’ell  mateix  i  d’altres  companys  psiquiatres  - de  manera  que  
serà  una  bona  contribució  al  coneixement  de  la  Història  de  la  Psiquiatria  
Catalana -,  tal  com  l’ha  viscut  ell  mateix  directament.

5. Aventura a Alemanya 

Malgrat tot el que  he exposat els mesos posteriors a la  Guerra  Civil,  la  societat  
espanyola  oferia  un  panorama  tan  desolador  que  va  prendre  la  determinació 
d’optar a una   beca  de  la  “Alexander  von  Humboldt Stiffung “.

Això representava ampliar estudis en la mítica pàtria  de Emil Kraepelin, Eugen  
Bleuler,   Kurt Schneider i un llarg  etcètera,  però  també  ¡ en  la  Alemanya  de  
Hitler  en  plena  II  Guerra  Mundial  !.

De  manera  que el  Dr. Solé a  principis  de  l’any 1.941 es  va  instal·lar,  amb   
la  seva  esposa, a la ciutat de Heidelberg  la qual va escollír  tant per la  fama  de  
la seva Universitat,  com per no ser  un  objectiu dels terribles bombardeigs  aeris.

A la Clínica Psiquiàtrica Universitària de Heidelberg exercia com ‘Assistentarzt‘,  
metge  assistent.  La  seva  única  ocupació  era  acompanyar  al  grup  de  metges  
que  cada  dia  recorrien  totes  les seccions, capitanejat  pel  Catedràtric  Carl  
Schneider.

També havia d’assistir a  les clases  de  Psiquiatria  Clínica  i  Psicologia  
Mèdica.  A  més  a  més,  tenia  temps  per  freqüentar  les  interessantíssimes  
presentacions  clíniques  de  Viktor von Weizsaecker,  catedràtic  de  la  veïna   
Clínica  Neurològica  Universitària,   així  com  les  lliçons  magistrals  del  
internista  Siebeck.

El fundador de la Medicina Antropológica Psicosomática, Viktor von Weizsaecker, 
era un  humanista  tolerant i  més  aviat  escèptic.  

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg.159-173, ISSN: 0213-0718

Aproximació psicobiogràfica i perfil humà del Doctor Josep Solé Sagarra  (1913-2011)



164

En  la  presentació clínica  dels  malalts,  l’originalitat  de  les  seves  idees  
captivava  i  a  la  vegada  entusiasmava.  Molts  dels   casos  que descriu  
en  els  seus  llibres  han  estat traduits després  pel  Dr. Solé i els va conéixer  
personalment  en  les  clases  magistrals,  frequentats  no sols per estudiants  de  
Psiquiatria  sinó  també per  tot  tipus  de  metges.

Aquests Psiquiatres van  ser els fundadors i creadors de  la  Medicina  Antropològica,   
que  a Amèrica  va   agafar  el  nom  de  Medicina  Psicosomàtica.

De  manera  que  en  aquestes  llunyanes  dades  un  catedràtic  de  Medicina  
Interna  com Siebeck  insistia en  que  per  la  comprensió  dels  malalts  ulcerosos,  
hispertensos,  enteròpatas,  asmàtics,  etc.,  era  fonamental  conèixer  la  seva  
biografia.

Encara el  Dr. Solé  disposava  de  temps per anar  assiduament  a  la  Biblioteca   
de   la   Clínica  i  al  Laboratori  Neurohistopatològic regentat per W. Holzer  on  
la seva  esposa  feia  preparacions microscòpiques.

Malgrat  l’entorn  bèl·lic,  atès  el  brillant  nivell  científic  de  la  bonica  ciutat  de  
Heidelberg  se sentia  feliç ,  fet en el  què  sens  dubte  va  influir el naixement  
del  primer  fill  (Marta).

El  fruit  de  la  dedicació  al  Laboratori  Neuropatològic  de    Holtzer  va  ser  
la  Tesi  Doctoral  sobre  anatomia  patològica   de  la  Corea  de  Huntington,  
que  al  1.942  publicà  a  la  prestigiosa  revista “ Archiv  für  Psychiatrie  und  
Neurologie “ (4).

Previament hagué de convalidar  la  carrera  superant  un  examen  de  totes  les  
asignatures,  l’anomenat   “ Rigurosum “.  

Malgrat  no  ser  del  tot  perfecte  el  seu   alemany  escrit   li   varen  donar  
la  màxima  qualificació,  “sehr  gut“,  a  la  Tesi  Doctoral  i en  la  majoria  
d’assignatures  dient - li:  “ Vosté  no  s’examina  de  Llengua  Alemanya,  sinó  
de  Medicina “.

El  Dr. Solé  es convertí en doctor en medicina  i  psiquiatria  alemanya, col·legiat 
a  Heidelberg  i  amb  llibertat de  exercir a Alemanya. Però  donades  les 
circumstàncies  del  III  Reich bombardejat i el fet de que  el  nazisme era un  
motiu d’oprobi quotidià el continuar i  perllongar l’estada a Alemanya  era  força  
problemàtic.

6. Recerca  

Dels  contemporanis    parla  molt  sovint  del  Dr. Ramón Sarró Burbano de  qui  
diu  era  una  persona   que  es  caracteritzava  per  la  seva  tendència  a  filosofar  
i  de  ser  a  més a  més un personatge “molt  llegit”.  Defineix  la seva relació  
amb el  Dr.  Sarró de  molt  especial sense concretar.

També  ens  parla  del  Dr. Gaspar  Sastre  Lafarga (Cap de Servei d’un  de  
nosaltres  - F. X. B. B. -   al  Manicomi  de  Sant  Boi  de  Ll.  des del mes de  
Setembre  de  1.973  al mes de Març de 1.976)  atès  que van ser companys de 
promoció, l’admirava i li tenia molta  simpatía.
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El Dr. Solé va fer una important  recerca  neuropatològica i clínica,  tant  amb 
adults  com amb nens on va descriure una forma de Demència Infantil  que  rebé,  
als  anys  ’60,   l’epònim  de  Heller-Solé  Sagarra. (5)  (6).

Abans, als anys’40, el Dr. Solé havia demostrat, amb metodologia  macroscòpica, 
no  microscòpica,  que  les  lesions  cerebrals  de  dites  malalties  neuropsiquiàtriques  
greus,  Corea  i  Parkinson,  només  són  visibles  als  nuclis  extrapiramidals  de  
la  base  del cervell i no  pas a  l’escorça  cerebral.

Aconseguí  el  descobriment  fent  talls  frontals  encefàlics,  colorats  pel  mètode  
de  Holzer,  mestre  seu  al  Laboratori  de  Heidelberg. Josep Solé havia eatat 
pensionat per la prestigiosa  Fundació Alemanya  Alexander  von  Humboldt, 
la  mateixa  que  atorgà  borses  d’estudi a Ramon i  Cajal  i a  d’altres  grans  
investigadors.

A  partir  d’ara  moltes  trobades  que  han  sigut  motius  de  conversa  de  les  
Entrevistes  estan  publicades  a  la   Revista  IMP -  Psiquiatría.  (7).

7.- Activitat  Assistencial i Docent  

El  Dr. Solé  també  desenvolupà  una activitat  assistencial exemplar i d’alt   
nivell.  A partir de l’any 1.940, abans d’anar a Alemanya, començà a  treballar  
al Servei  del  Dr. Rafael  Ramos, com a cap  del Servei de Psiquiatria Pediàtrica 
on donava lliçons d’Anatomia Patològica i  Psicologia.

Així,   fundà  el  Dispensari  de  Psiquiatria  Infantil  de  l’Hospital  Clínic i el dirigí  
durant  vint - i - cinc  anys,  del  1.945  al  1.970.

També,  fou  Director  Consultor  de  l’Institut  Pere  Mata  de  Reus   durant  
dècades  i  fou   Professor  de  l’antiga  Escola  Professional  de  Psiquiatría  de  
la  Facultat  de  Medicina  de  Barcelona.

El Dr. Solé sentia  una  gran  admiració   pels psiquiatres alemanys de la seva 
època  entre els quals cal destacar  Kurt  Schneider,  Carl  Kleist,  Karl  Leonhard,  
Karl  Jaspers,   Von  Weizsacker,  Carl  Schneider,  Ernest  Kretschmer,  Ludwig  
Binswanger,  Eugen  Bleuler,  Karl  Bonhoeffer,  etc. 

Sobretot dels tres primers, dels quals amb Leonhard va compartir la elaboració del 
Tractat de ‘Manual de Psiquiatría‘.Afegeix que els mateixos tenien un “sentiment  
germànic més avançat » .

I era  conscient de  que  vivia  en  el  moment  més  interessant,  oportú  i  en  
la  cúspide de la  Medicina  Alemanya  i  en  particular de la Psiquiatria  tant a 
nivell  assistencial  i  docent  com el de la  investigació  quan  apareixen  nous  
tractaments  de  base somàtica. 

La frase del  Dr. Solé és contundent en quan expressió del seu posicionament  
ideològic: “Tan sols val el  que és  pot demostrar “.

De fet, en el pensament científic, aleshores predominava l’orientació ideològica  
somaticista.   Eren els inicis de la Segona Guerra Mundial quan encara  tot  el  
pais  alemany  somniava  amb  el  III  Reich.
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8. Producció Científica  

El  Dr. Solé desenvolupà  una  gran activitat.  És  astorador  el  nombre  de  
publicacions  que  produí:  més  de  tres-cents  articles  a  Revistes  Mèdiques  
Espanyoles  (p.  ex.,  Medicina  Clínica)  i  estrangeres  (Archiv.  Für  Neurologie  
und  Psychiatrie)  i  fins  tretze  llibres.  No  solament  va  publicar  set  llibres  
traduïts  de  l’alemany  (principalment  de  von  Weizsäcker i  de  Kretschmer)   
sinó  també  sis  com   autor.

D’ells destaquen de  manera  rellevant  el   ‘Sustrato  Anatómico  de  las  
Enfermedades  Mentales’  (8) de  l’any 1.948  i  la   ‘Fisiopatologia   Psiquiátrica‘,  
de   l’any  1.951  (9).

Amb  Karl Leonhard    publicà  el  ‘ Manual  de  Psiquiatría ‘  l’any  1.953,   el  
qual  va  merèixer  una  segona  edició  l’any  1.957,  amb  set-centes  pàgines  
i  mig  centenar  de  figures.  Aquest  Tractat  de  Psiquiatria  va  esdevenir  
ràpidament  un  llibre  de  text  referent  a  nivell  internacional.  

A les Universitats de  Perú  i  Cuba  ho  fou  molts  anys,  fins  el  punt  que  en  
aquest  darrer país s’estudià al llarg de més de tres dècades i  se’n  van  arribar 
a  fer  nombroses  edicions  pirata.  És per  això que als anys ’70  les autoritats 
cubanes convidaren  quinze  dies al Dr. Solé  invitat  junt  amb la seva muller, a 
dictar conferències  magistrals.

Pronunciar  conferències  és un tipus d’activitat que  sempre  desenvolupà, tant  a  
nivell  espanyol  com  internacional,  sovint  als  escenaris  més  prestigiosos, com  
ara  a les  aules  magnes  de  les  Facultats  de  Medicina  (Barcelona, Frankfurt), 
a Congressos  Mundials  (París,  Berna)  a les Acadèmies com la Catalana  -  
Balear  de  Medicina  i  a  escenaris com el  Centre  de  Lectura  de  Reus.

9.- Tesi Doctoral 

Amb el  títol de “ Diagnóstico  Diferencial  entre la Corea de Huntington  y  la  
Parálisis Agitante o Parkinson “   la   qual  va  rebre  la  qualificación de ‘ Cum 
Laude ‘.  Madrid,  any  1.942. Es va publicar a la  Revista   ‘Medicina Clínica‘ 
(10).  La  composició   del  Tribunal Mèdic estava format pels doctors Vallejo 
Nagera, Lopez Ibor i  Josep   Córdoba. 

El  Dr. Solé  al  parlar  de  manera  global  del  funcionament  dels  Tribunals  
Mèdics  ens  comunica  que  el  Dr. Córdoba  acostumava  a ser el President  
dels  Tribunals  pel  seu  tarannà  conciliador el que  facilitava el procediment  
de  valoració.

10.- Els Concursos - Oposicions Espanyols 

A  continuació  vingueren  els  Concursos-Oposicions  tan  polèmics  i  controvertits.  
El   Dr. Solé  era  partidari  (a  diferència  dels  defensors  de  que  els  exàmens  
escrits  i la confrontació  oral feien  disminuir  la  probabilitat   de nomenaments  
arbitraris) del que va pasar  amb el  Dr.  Emili  Mira que  li va ser otorgada sense 
oposicions la  càtedra de  Barcelona al  1.933 - 1.939.
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Al Congrés Nacional de Psiquiatría de  Santiago de Compostela, al 1.952, Solé   
Sagarra  com a Metge i  Borras Paris  com psicotècnic  varen  presentar  una 
Ponència  sobre  Oposicions;  aquest  autor era  Enginyer Industrial i Director de 
l’Institut de   Psicotècnia  de  Barcelona. Aleshores, és va repetir i aguditzar  més  
l’expectació i polèmica sobre  aquesta 

La Ponència fou publicada ‘in extenso‘  a la Revista “Gaceta Médica” i era  
completament  contrària  a  la  celebració  de les oposicions. La consideraven una 
cosa  anacrònica  i  que  no  es  realitzaven  a  cap  pais,  exceptuant  Espanya  
i  Guatemala.

Preconitzaven  la  selecció  curricular  de  càrrecs  no  vitalicis  tal  com  sempre  
s’havia  fet  als  paisos científicament  més  avançats. El Dr. Solé ens diu  que ell, 
en  definitiva,  era  del mateix criteri,  la  tradició  antiopositora  de  personalitats  
de la  talla de  Gregorio  Marañón,  Ortega  i  Gasset,  Lafora,  Llopis  i  un  llarg  
etcètera. 

Tots ells varen donar el seu ple  suport  a la seva  proposta en discussió d’un 
espinós  tema que  encara  avui està  per resoldre  a  Espanya.

A  continuació i  de manera  pormenoritzada  ens mostra el seu balanç en quant 
a la participació als Concursos-Oposicions:

a)   Oposicions  frustrades  al  1.942,  per  motius  extracientífics,  a  la  Clínica  
Mental  de  Sta. Coloma de  la  Diputació  de  Barcelona.  Considera  que  haber  
sigut  becari  a  la  Alemanya  nazi  no  va  poder  neutralitzar  el  seu  passsat  
“ rojo  separatista “.  I  com  signe  de  protesta  va  abandonar  a  mitjes   les  
oposicions   fart  dels  continus  entrebancs.

b)  Oposicions  guanyades  l’any  1.949  a  la  plaça  d’ Higiene  Mental  de  
Tarragona.

c)  Oposicions  perdudes  a la  Càtedra  de  Psiquiatria  de  Barcelona  l’any  
1.950.  Hi hagué  desagradables  incidents  com  pedregades  a  les finestres  i  
exclusió  després  del  primer  exercici  de  tots  els  opositors:   Rey  Ardid,  Rojas,  
Borreguero,  Pelaz  Morales,  menys  dos (Sarró  i  Alberca)    als  que  li  foren  
concedides  les  plaçes de  Catedràtic de Barcelona i València, respectivament.

d)  Oposició fallida l’any 1.951 com Adjunt a  la  Càtedra  de  Psiquiatria  de  
Barcelona.

Comenta  que  malgrat  ser  Concurs-Oposició  en  el  darrer  moment  és  va  
suprimir  precisament  el concurs de mèrits,  doncs  d’aquesta  manera  no  
hagués  sigut  possible  ser  eliminat  ja  que  portava  publicats  diversos  llibres  
i  nombrossos  treballs. Així  mateix  comenta  que  el  fracàs  de  l’any   1.942   
no  li  va  afectar  ja  que  li va  permetre  tornar a Alemanya. D’igual manera, 
el Concurs de  l’any 1.950  doncs va  opositar  de  manera  esportiva,  sols  per  
foguejar- se.

Però, la frustració de l’any  1.951 va  ser  molt  sentida ja  que  per  desmuntar  
els  seus  mèrits  és  va  recórrer a utilitzar  el  cop  baix  i  sembla  que  el  Tribunal  
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va  contraure  previament compromissos sorgits de convocatòries  anteriors, és va  
saltar  a  la  lleugera  l’elemental normativa de valorar la qualitat i el nombre de  
publicacions  de  cada  candidat.

El Dr. Solé  amb  la  distància  dels   anys es  fa  la  següent   reflexió:  l’únic  
retret  que  tal vegada és pot fer és el d’haver pecat d’inoportú per presentar - se  
a  unes  oposicions  que  estavan  manegades  per  endavant.

Però  això  és  molt  fàcil  de  dir-ho  ara, ‘a posteriori’. I  per contra, és impossible  
saber-ho  abans,  i  a  més  a  més,  considerant-se  el  nostre  protagonista  que  
aleshores  era  una  persona  jove  i  llençada  qui  no  li  resultava  difícil  creure  
en  la  justícia.

Davant  d’aquesta   violació  de  les  més  elementals  normes  acadèmiques  el  
Dr. Solé  va  propinar  un  sonor  cop  de  porta  al  sortir  de  la  sala  on  es  
varen  celebrar  les  oposicions,  el  que  va   representar  l’adéu  definitiu  a  les  
mateixes.

Diversos bons amics intentaren paliar el seu justificat disgust  i empipament  
organitzant  un homenatge de desagravi coincidint amb l’aparició recent del seu 
llibre     “Fisiopatología  Psiquiátrica“.

El cas,  és  que va  haber-hi  un  multitudinari   àpat   presidit  per  Agustí Pedro  
Pons; l’aleshores ‘ Jefe  Provinvial de  Sanidad ‘,  E.  Bardaji  i  el  gran  músic  i  
amic  Eduard Toldrá.

L’any 1.951, en un Congrés Neuro Psiquiàtric celebrat a Stuttgart, el Dr. Solé 
va  aprofondir  en  els  arguments  contraopositors  davant  de   Lopez   Ibor 
i  F. Llavero Avilés,  però els dos es mostraren inamovibles en  defensar  que  a  
Espanya  les  oposicions  eren  un  mal  menor.

Però no tot eren  dessabors i desgràcies doncs  després  de moltes  dificultats  
d’ordre  polític, a l’any 1.952, s’aprovaren els Estatuts de la ‘Sociedad Española 
de  Neuropsiquiatría  Infantil ‘  de  la  que  el   Dr.  Solé  va  ser  el  principal  
promotor.

Entre  els  seus  principals  dirigents  cal   mencionar  a   J.  Córdoba,  J. M  de  
Moragas i  Folch Camarasa  de  Barcelona;  Vázquez  Velasco  de  Madrid;  i, 
González  Pinto  de  Bilbao.

La  labor  paidopsiquiàtrica del  Dr.  Solé  va  durar  uns 25  anys,  des  de  
l’any  1.945   en  que  es  va  fer  càrrec   del   Dispensari    Universitari  de  
Neuropsiquiatría  Infantil   adscrit  al  Departament  de  Pediatria  de  Barcelona.

11.  Primers Congressos  Internacionals 

El  I  Congrés  Mundial  de Psiquiatria  es va fer a la ciutat  de  Paris  l’any  1.950.   
La  participació  espanyola  va  ser  nutrida  i  comanada  per  Antonio  Vallejo 
Nagera, catedràtic de Madrid, i abans metge militar en l’exèrcit guanyador.
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Jean Delay  i  Henri  Ey  van  tenir  un  protagonisme  en  l’ organització.  Els  
temes  varen  ser  variats  i  va  haver - hi  participació  de  bastants  països  i  
alguns  llibres  d’actes  s’han  guardat  i  avui  dia  tenen  un  gran  valor  històric.

El  Dr. Solé  recorda que en la exposició d’ Art  Psicopatològic  amb  una  sala  
annexa  al  Congrés, va presentar  produccions  pictòriques  de  malalts  mentals 
de l’Institut  Pere  Mata  de  Reus. Entre totes les obres  destacava  una  d’un  
malalt  esquizofrènic  paranoic  amb  un    Deliri  Persecutori  referit  al   General  
Franco.

Segons  el  malalt,  els  avions  del  general   el  vigilaven  continuament  i  degut  
a  que    unes  radiacions  li  perjudicaven  i  ell  per  defensar - se  no  parava  de  
rascar-se   el  nas,  el  que  a penes  existia  després  de  tres  anys  de  desgast  i  
tampoc  era  parc  en  paraules  a  l’hora  d’escriure  diatribes  injurioses  contra  
Franco  i  la  seva  família.

Doncs  bé !,  la  sorpresa del Dr. Solé vas ser que aquesta obra és la  que  tenia  
més èxit i els  dibuixos  d’aquest quadre van  promoure la major expectació  de  
l’ample  mostra  artística  internacional.

La  explicació  era  senzilla  i  és  la  de  que  molts  exiliats  espanyols  a  
Paris  van  fer  correr  la veu i es van complaure  a  visitar  aquests  dibuixos  
antifranquistes. Aleshores,  Vallejo  Nagera  es  va  enfadar  i  el  va  amenaçar  
amb  la  retirada  del  seu  passaport   si  els  dibuixos no  desapareixien  al  
moment,  cosa  que  es  va  produir,  naturalment. 

Solé Sagarra va tornar  de  París amb  Karl  Kleist, al que havia invitat  a passar 
quinze  dies  a  l’Institut  Pere  Mata de Reus.

L’any  1.953,  va  fer  el  mateix  amb  Karl  Leonhard,  deixeble  de  l’anterior,  
i  amb  qui  va  escriure el ‘Manuel  de  Psiquiatría‘  que en aquell any es va 
publicar  mitjançant  la  Editorial  madrilenya,  Paz  Montalvo, i  que  es  va  
reeditar  l’any  1.957. 

Un altre insigne Metge Psiquiatre a qui va invitar  el  Dr. Solé  va  ser   Von  
Weizsaecker,  qui  va  donar  una  Conferència  magistral  a  la  Facultat  de  
Medicina  de  Barcelona  davant  d’un  paranimf  replet  i  presidit  per   Agustí  
Pedro  Pons   i   amb  la  traducció   del   Dr.  Solé.

Un  altre  esdeveniment  científic important  d’aquella  època  tan  prolífica  va  
ser el   I  Congrés  Internacional de Neuropatología  celebrat  a Roma l’any 1.952 
en  el  que  es  va  rendir  homenatge  a   Ramon  i  Cajal. En  el  mateix es van  
presentar  treballs de Lafora, F. de  Castro,  ambdós   deixebles  del  premi  Nobel. 

D’aquest  Congrés cal destacar la  presència d’investigadors com Vogt, Shols, 
Spatz. El meu interlocutor   diu  que  sempre  ha   tingut  nostàlgia  de  no  haber  
conegut  al  millor  biòleg  a  qui  va  dedicar  el  ‘Manual  de  Psiquiatria‘.  
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IV.  HISTORIADOR I HUMANISTA

1.  Activisme Cultural  

La  ingent  producció  escrita  del  Dr.  Solé  Sagarra no  acaba  aquí amb els  
Treballs de psiquiatria,  doncs  al  llarg  de  més  de  setanta  anys mai  no  ha  
deixat  de  publicar  Treballs sobre  temes  culturals. 

En efecte, a Diaris, Revistes i Llibres diversos compta  amb  més  de  tres-centes    
publicacions  no  mèdiques.   Als 17  anys  ja  va  veure  publicat  el  seu  primer  
article  a  la  revista  humorística  esportiva  barcelonina ‘ Xut! ‘,  escrivint  sobre  
futbol  granadellenc,  i  als  18  anys  sobre  política  al  Diari ‘ La  Jornada ‘, 
quan  va  venir  la  II   República.

Als  anys ’30  fundà  ‘El  Clarí’   de  la  Granadella  i  als  94  anys  encara  
col·labora  a  la  segona  època  d’aquesta  revista.  Darrerament  ha  publicat  
dues  monografies  històriques:  sobre  el  poble  d’estiueig,  Meranges,  a  la  
Cerdanya,  i  la  seva  magna  obra  no  mèdica:  La  Història  de  la  Granadella,  
en  dos  volums  i  ja  a  la  segona  edició;  el  tecer  volum,  redactat,  també  
el  finançarà   l’Ajuntament.

Josep Solé sempre  ha  participat activament  en  iniciatives  no  solament  
professionals  - per  exemple  fa mig segle, com a  promotor de l’Associació  
Espanyola de  Psiquiatria  Infantil  -  sinó  també  ciutadanes:  fou,  als  ’60  i  
primers dels  ’70, President del Centre Cultural Comarcal Lleidatà de Barcelona 
aleshores un dels bastions  antifranquistas,  especialment  al  seu  Butlletí  
mensual,  que  va  ser  pioner  en  l’ús  del  català  i  del  qual  en  fou  Director  
i  on  hi  escriví  força.  El  recent  llibre  sobre  el  75è  aniversari  de  l’entitat  
també  el  va  fer  ell.

En  els  darrers  anys  Josep  Solé  Sagarra  ha  estat  especialment  actiu  a  
les  trobades  d’estudiosos  de  les  Garrigues.  Així,  a  la  cinquena  trobada,  
contribuí  amb  un  important  estudi  seu,  el  tercer,  aquesta  vegada  sobre  
autors  granadellencs,  com  ara  el  gran  músic  Emili  Pujol,  amic  seu.  És  
indiscutible  que  Pujol com  artista  i  Solé  Sagarra com  a  científic  han  estat  
les  figures  de  més  alta  volada  que  ha  donat  la  Granadella.  Però  no  en  
manquen  d’altres:  precisament  d’un  avantpassat  seu,  Santiago  Torres,  el  
1.993  es  publicà  Vida  del  P.  Juan  Saloni,  sent  aquest  un  granadellenc  
jesuïta  del  segle  XVI  que  arribà  a  primer  superior  de  la  Misión  de  Paraguay.

2. Historiador  

Com a historiador de la Medicina  Catalana  va  presentar  dues comunicacions al 
I  Congrés  Internacional  de la  Historia  de  la  Medicina  (12)  (13).

A  més  de  la  seva  vasta  producció  científica  ja  esmentat  el Dr.  Josep  Solé  
trobà  temps  per  escriure  sis  volums  d’Historiografia  local.  Tres  corresponent  
a  la  Història  de  La  Granadella.  Altres  dos  corresponen  a  la  Història  de  
la  Vall  de  Meranges,  a  la  Cerdanya,  de  on  prové  la  seva  esposa.  I, com 
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també s’ha  esmentat, un  volum  d’Història  del  Centre  Comarcal  Lleidatà  de  
Barcelona.

Però el  mèrit  d’Historiador no acaba  aquí. Solé Sagarra sempre li ha agradat  
investigar, i fou l’any 1.932 quan va trobar un important manuscrit, l’anomenat  
“ Llibre de l’any mil tres cents tretze “  (14).     

Aquest manuscrit el va trovar a l’Arxiu Municipal granadellenc  desaparegut  a  la  
guerra. Tracta  de les “ costums e usances del lloc de La Granadella,  terres  que  
Senyor  o  Batlle  han  jurat  els  manaments  del  senyor “  i descriu  els deures 
i amenaçes  del  senyor  feudal  de  torn,  cap  de  Baronia de la Granadella 
(Granadella,  Pobla,  Bovera  i  Granyena), envers els seus súbdits.

Gràcies a l’Historiador Solé Sagarra sabem que aquest “ llibre “  es va escriure 
el  1.313 i perdurà  fins el 1.714,  quan  es  van  començar  a anul·lar “les 
prohibicions  feudals tan especials com  parar  rateres, buscar cargols, canviar de 
lloc moruns   (pilons  de  pedra)  i  fites  en terres del Senyor”,  que eren quasi la 
totalitat dels termes  municipals dels pobles esmentats.

3. Reconeixements

Ja  als  anys  ’50  se  li  va  retre  un  merescut  homenatge  a  la  ciutat  de  
Barcelona,  en  el  transcurs  del  qual  fou  obsequiat  amb un  valuós bust 
de  bronze,  ara  custodiat  a  la  casa  on  va  néixer  el  Dr. Solé, a Cal Xipilla. 
D’aleshores  es  conserva  també  un  divertit  quadre,  dedicat  a  ell,  del   
dibuixant  Opisso.

Al  llarg  dels  anys  són  moltes  les  ocasions  en que  Josep Solé Sagarra  ha  
estat  reconegut  com un dels capdavanters  de  la  Psiquiatria  Biològica,  el  
corrent  psiquiàtric  que  finalmente  s’ha  acabat  imposant  en  el  panorama  
científic  actual.  Els  avaladors, ja traspassats,  d’aquest  reconeixement  que  
aquí  cal  citar  són,  a  nivell   internacional,  el  Professor  Karl   Kleist  de  
Frankfurt, i el Professor Joan  Obiols, de  Barcelona.  Finalment,  el  novembre  de  
2.006  i  a  la  seu  de  l’ Ateneu  Barcelonès,  la Societat  Catalana de Psiquiatria 
i Salut Mental  li  reté  l’homenatge  ciutadà  i  profesional.

Amb  la  presència  de  personalitats, de familiars i  d’un  nombrós  públic,  
es  desgranà  la  biografia  i  l’obra  de  Josep  Solé  tot il·lustrant-la  amb  
diapositives.  La  vetllada  fou  un  èxit  i  suscità  un  seguit  de  comentaris  per  
part  dels  assistents,  amb  la  conclusió,  compartida  per  tothom,  que  cal  
seguir  parlant  de  vides  tan  productives  com  la  de  l’homenatjat  perquè  son  
un  exemple  per  les  noves  generacions.
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4. El Dr. Josep Solé  Sagarra: 75 anys d’Història  (1.927-2.002) del Centre  
Comarcal  Lleidatà  de  barcelona 

a) Memòria dels  setanta - cinc anys

El  Dr. Solé ens  ha  fet  partícips de  la  Memòria  dels  setanta-cinc  anys  de  la  
vida  del Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona  de  la  qual  ha  estat  Cap de 
Redacció  i  Coordinador  General.

De les fites històriques crucials serien al seu entendre: la Fundació (1.927), la  
Unificació  (1.933),  la  Guerra  Civil  (1.939),  el  Lloguer  del  pis  principal,  la  
Crisi  de  1.936  i  la  compra  del  local  (1.989).

A  continuació  figuren  els  Presidents  que  ha tingut el Centre; els Estatges del  
Centre;  els  Presidents  d’Honor;  i, els  Socis d’Honor  entre  els  que  figura  el  
Dr. Solé junt  amb  altres, la  majoria  per antiguitat com a   soci  del  Centre. 
Aquest  títol  es  dóna  anualment,  coincidint  amb  la  Festa  Major,  al  soci  més  
antic.  Els  altres  càrrecs  honorífics  són  per  elecció  entre  els  socis.

b)  Admissió com a soci

L’any  1.940  es  quan  s’aprova  l’ admisió  del  soci  del  Dr.  Solé  Sagarra,  en  
junta  del  dia  6  de  Novembre.  En  aquesta  qüestió el  Dr. Solé aclara  que  va  
entrar  com a  metge,  però  es  va  casar  el  dia  10  de  Novembre  i  desprès  
del  viatge  de  nuvis  (a  Mallorca)  vaig  traslladar - me  a  ampliar  estudis  
de  psiquiatria  a  Alemanya;  de  manera  que, pràcticament  no  vaig  arribar  
a  exerci-hi  com  a  metge,  puix  que  la  Mútua  del  Centre  s’extinguí  l’any  
1.942,  absorvida  pel  Montepio  de  San  Cristobal,  mentre  jo  era  encara  a  
Alemanya  com  a   becari  de  la  ‘Alexander  von  Humboldt- Stiftung ‘.  A  la  
Mútua  a penes  hi  quedaven  socis.

L’any  1.943  conforme  es  comença  a  superar  la  crisi  econòmica  de l’entitat, 
es  fan  balls,  teatre,  concerts,  excursions,  classes  de  música  i  cant,  café, 
etc.

El  President  segueix  sent  R.  Ollé  i  el  Secretari   és   E.   Puig.  A  l’acta  del  
10  de  Juny  d’aquest  any  hi  ha  menció  detallada  de  les  altes  i  baixes  
de  socis,  entre  els  noms  de  les  baixes  hi  figura  el  nom  de  Josep  Solé  
Sagarra.  C/ Pere  Serafí,  19)  doncs  aleshores  estava  encara  ampliant  estudis  
de  Psiquiatria.

Un  fet  remarcable és el  que el  Dr.  Solé va  presidir  el  Pregó  de  les  Festes 
de  l’any  1.971. En la foto corresponent  està  acompanyat  dels  directius Sr. 
T. Balagué  i     Rosa   Verdú;  el  vicepresident  de  la  Diputació  Provincial  de  
Lleida  J.  Serrat,  el  pregoner  Sr.  Bisbe  de  Lleida,  doctor  Malla  i  Call;  i,  el  
vicepresident  J. Valls  i  Bori.

Afegeix  que  eren  temps  de  canvis,  de  creixement,  de  consolidació  i  
d’activitat  frenètica  al  Centre.  Al  febrer  varen  entrar  persones  noves:  càrrecs  
de  Secretari  (J.  Castellnou),   poeta  i  escriptor.  I  en  l’Acta  430  del  4  de  
Febrer  de  1.972  s’anomenen  els  responsables  de  les  Comissions:  Cultura;  
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Propaganda;  Relacions  Comarcals;  Esports  (futbol  i  tenis  de  taula);  Escacs;  
Montanyisme;  Festes;  Teatre;  Folklore;  Biblioteca;  i,   Solé Sagarra,  butlletí.

c) Cursos en qüestions psicològiques i psiquiàtriques 

Una  de  les  activitats  culturals   més  importants  que  va  realitzar  el  Dr.  Josep  
Solé  foren  els  cursos  en  qüestions  psicològiques  i  psiquiàtriques, a base de 
lliçons  divulgadores   i   assequibles   a  tota  mena  de  públic,  la  finalitat  de  
les  quals  és  la  salut  mental  del  seu  poble.

El Curset que dictà el  Dr. Solé al Centre fou sobre la temàtica estricta d’Higiene  
Mental,  amb  una  quinzena  de  lliçons.  Aquest  Curset  es  va realitzar  al  
1.964 - 65,  hi  dedicava dos dissabtes  de  cada  mes, el  segon  i  el  quart. 
El  Curs següent va  parlar de temes concrets de divulgació psiquiàtrica,  fent  un  
resum  senzill i didàctic  d’allò  que  hem  de  saber  els  profans  sobre  temes  
tan  complicats  i  transcendentals  per  l’esdevenidor  dels  pobles:  transtorns  
neuròtics,  psicòtics,  psicopàtics,  etc.

El  darrer  Curset va consistir en l’estudi comparatiu  de les funcions psíquiques  
normal  i  patològiques. A continuació, ens trobem amb un  altre  fet  remarcable 
com es la nota informativa  del  Sr.  J.  M. Monill i  Oriola  de  la  Conferència  
donada  pel  Dr. Solé  a  Balaguer.

d) Conferència sobre el Comte d’Urgell 

La  temàtica  de  la  Conferència  va ser sobre la Figura  lleidatana  del  Comte  
d’Urgell,  Jaume  II  el  Dissortat. Naturalment, des de la vessant de la visió  
psicològica i  àdhuc  psicopatològica.

O sigui, una mena de Patografia  de Jaume  d’Urgell,  en  la  qual  aquest  
quedava  com  un  home  bo  (“ un  bon  Jan “, es deia),  però amb la manca 
d’energia  i de vista  necessària  per  a triomfar en les difícils circumstàncies  que  
li  tocà  de viure, i que  tan  transcendentals forem  per  a  Catalunya.

e) Comentari d’un llibre de Joan Coromines

El Dr. Solé comenta el llibre “ Lleures i  Converses  d’un  filòleg “  de  Joan  
Corominas (16). I  ens diu que  el  llibre  té  446  pàgines, amb el qual el  gran  
filòleg  català  que és Joan Corominas  ens  dóna  un  tast  del  que  serà  la  
monumental  Onomastikon  Cataloniae   del  mateix  autor  i  a  punt  de  sortir. 
D’aquesta obra  és diu que serà la més important mundialment que fins ara 
s’ha  dedicat  científicament a un idioma: el català en el nostre cas. Tots els 
catalanoparlants  hem  d’estar  més  que  orgullosos.

 “Joan  Corominas és  prou  conegut  mundialment  i  a  casa  nostra,  perque aquí  
ens  puguem estendre en lloançes. Només volem recordar que és un col·laborador  
d’excepció en el  llibre  editat  pel  nostre Centre “Les terres en la geografia,  
l’economia  i  la  cultura  catalanes “   així  com   ens  ha  honorat com a orador 
en  diverses  manifestacions  culturals  del  Centre “.
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f) El Pregó de la Festa Major 

A  partir  de  l’any  1.960  el  Centre  ha  tingut  cura  de  fer  presidir  els  actes  
de  la  Festa  Major  que  té  lloc  el  mes  de  maig,  per  una  personalitat  
lleidatana  vinculada  en  els  medis  de  la  vida  catalana  i  de  marcat  relleu.  El  
Dr.  Josep  Solé  Sagarra  va  ser  el  protagonista  l’any  1.964. Citarem  també 
els  més coneguts: J. B. Xurriguera (1.962);  P.  Ramón  Oro  i  Gallart (1.963);  
Dr  Josep Armengol (1.965);  Joan  Roure (1.967);   Dr  Josep  Oriol  Anguera 
(1.969);  Dr. Malla, Bisbe de Lleida  (1.971); Dr. Josep Pont,  arquebisbe  de  
Tarragona  (1.973);   Teresa   Pàmies (1.974);  Dr.  Juan  Oro (1.976); i, Lluís  
Virgili, Director  de  l’Orfeó  Català (1.977).

Les notes estan a la fi del treball següent
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TASCA ASSISTENCIAL, INVESTIGADORA I PENSAMENT CIENTÍFIC DEL DOCTOR 
JOSEP SOLÉ SAGARRA   

(1913-2011)

BUQUERAS  i BACH, Francesc Xavier
FREIXA i SANTFELIU, Francesc

1.   PSIQUIATRIA   I   FòRUM 
Les  interferències  entre  Psiquiatria  i  Dret  venen  de  molt  lluny.  El   Dr. Solé  
en parla per  un  cas  desgraciat  que  li  va  crear  moltes  angoixes  i  malestar  
psíquic.

Ja  en  la  extraviada  psicopatologia  dels  Segles  XV  i  XVI  i  en  ple zel religiós  
que  va culminar en  el  fatídic  Malleus  Maleficarum   dels  teòlegs   Sprenger  
i   Kramer  tenim  un  exemple  de  la  horrorosa  incomprensió  cap  el  malalt  
mental  que  no  poques  vegades  va  acabar  en  el  patíbul  o  en  la  foguera  
“ purificadora “.

Els pocs metges  que  es van oposar a  l’esmentada caça de bruixes (histèriques 
o  delirants,  generalment), com Paracelso i Weyer,  varen  ser anatemitzats com  
“ bruixots  e  instruments de  Satanàs “  pel  Sant  Ofici  i  pels  advocats  com  
el  francès  Bodin.

Més  pròxim  en  el  temps  tenim  el  cas  més  sonat  del  segle  XIX:  l’any  
1.861      el  fundador i  director  del  Manicomi  de  Sant  Boi,  el Dr. Antonio  
Pujadas i  Mayans,  va  ser  empresonat  per “ retenció  il·legal “  d’una  malalta.

Hagué de seure dues   jornades  al  banc  dels  acusats,  al  costat  aleshores  del  
Metge de Guàrdia de l’Institut  Frenopàtic  de  Barcelona,  el  seu malaguanyat  
amic  J.   Prat,   i  d’un  Infermer  de  l’esmentada  Institució.  Va  ser  condemnat  
a  dos  anys  de  presó,  que  afortunadament no va acomplir.

Els   acusaven  de  “ imprudència  temerària“   per   haver  pretès  ingressar  a  
una  dona  d’edat  avançada demenciada de  la província de Lleida  a l’ Institut  
Frenopàtic.

Total  que  quan  efectuaven  el  trasllat,  el  Metge  de  Guàrdia  i  l’Infermer  
varen  ser  detinguts  per  la  Guàrdia  Civil i empresonats a Cervera; la pobre 
anciana va ser  tornada  al  seu  domicili.

Doncs bé,  el  nostre  protagonista, el  Dr.  Solé, no va  arribar  a  tant,  però  molt  
poc  li  va  faltar.

‘ El  Caso ‘ va  publicar a  tota  pàgina: “ Secuestro  de  una  anciana  de  82  años 
“  i  la  premsa  en  general  es  va  fer  ressò  del esdeveniment.  Després es va 
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saber  que  hi havia  interessos  tèrbols  per  part  dels  familiars  de  la  malalta,  
que  foren  la  causa  de  l’esmentat  incident  jurídic.

La  immensa  majoria  de  psiquiatres i institucions barcelonines  li  varen  donar  
suport  i  la  Comissió  Deontològica  del  Col·legi  de  Metges de Barcelona  va  
fer  pública  la  bondat  de  la  seva  actuació  mèdica, però  res va impedir que 
li retiraren el seu  passaport  per  deu  llargs  anys.  

D’aquesta  manera  li  fou  vetat  acudir  a  les  Reunions  Científiques  que  
proliferaven  també fora d’Espanya.  Recorda,  per  exemple, el Congrés 
Internacional de  Paidopsiquiatria  de  Lisboa l’any 1.958, del que el  Dr.  Solé  
anava  a  ser  un  destacat  protagonista.

2.  PSIQUIATRIA   bARCELONESA 

La  Psiquiatria  Catalana va  tenir  que  esperar  fins  l’any  1.950  per  recuperar  
el  rang  universitari  perdut  en  la  Guerra  Civil,  essent  l’artífex  Ramón  Sarró  
Burbano.   De  fet,  la  seva  Càtedra  va  arribar  el  clímax  en  realitzacions  
durant  el  quinquenni  1.955 - 1.960.

Es  varen  succeir  una  sèrie de Seminaris de  tot  tipus  que  la  càtedra  promovia,  
en  especial  els  relacionats  amb  les  vessants  psicològiques  i  filosòfica  de  la  
especialitat.  Tampoc  faltaren  Congressos Nacionals e Internacionals amb seu a  
Barcelona,  presidits  per  Sarró.

El  principal  d’ells  va  ser  sense  dubtes el IV  Congrés  Internacional  de  
Psicoteràpia,  que  va  reunir  la  plana  major  de  la  psicoteràpia  mundial. Solé 
va compartir  un  Grup  de  Discussió  amb   Alberca  i  Zutt.

No es pot oblidar  la  tasca  realitzada  a  l’Institut Pere Mata de Reus que mai ha  
deixat  d’estar vinculat a la Clínica Psiquiàtrica Universitària de Barcelona. De fet, 
els  Directors Consultors varen ser  Solé i Sarró, qui sempre van impulsar reunions  
científiques freqüentats per col·legues vinguts  de  tot  Espanya

3.  EL  DR. SOLÉ   SAGARRA.  DIRECTOR  DE  L’INSTITUT  PERE  MATA 
DE  REUS 

a)   Dedicació 

Al   Dr. Solé el van  considerar Metge  Consultor  ‘ Honorífic ‘  i  van  tenir  en  
compte  que  havia  obtingut  una  plaça  de  Metge  d’Higiene  Mental  a  
Tarragona  i  s’arribà  a  un  acord  d’estada  al  Centre  els  segons  i  quarts  
dimarts  de  cada  mes  (des  de  les  6  o  7  de  la  tarda  fins  a  les  11  del  
matí  del  dia  següent)  amb  una  assignació  de  1.000  ptes.  i  estada,  i  
s’anomenà  Director - Consultor,   sense  que  això  minvi  les   atribucions de 
‘actual director “.  (Actes  del  Consell  d’Administració.  19  setembre,  27  
octubre  i  9  desembre  a  1.949).
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Cada  vegada  es  feia  més  present  en  la  vida  del Centre el Director - Consultor.  
Fins i tot, li  fou concedit  permís  d’instal·lar - se  al  segon  pis  del pavelló  de  
Serveis  Generals  junt  amb  la  seva  família,  durant  els  mesos  d’estiu,  cosa  
que  repetirà  tots  els  anys.

b)   Impuls   Científic   i    Assistencial

Enmig  del  clima  de  dubte,  de  pessimisme,  de  poca  confiança  en  el  futur  
de  l’Entitat, el  Dr.  Solé  Sagarra desitjava  que  l’Institut  retrobés  aquella  
prestància  i  reconeixement  que  havia  tingut  abans  de  la  guerra.  Deixem  
que  sigui  ell  mateix  qui  ens  ho  expliqui:

“Com  a  esperonador  científic,  vaig  abocar  totes   les  meves  activitats  
professionals  - llibres,  congressos  a  Espanya  i  a  l’estranger,  recerca  clínica  
i  neuropatològica,  etc. -   a  les  sessions  setmanals  o  quinzenals  que  fèiem  
tot  el  quadre  mèdic  de  l’IPM  ( . . . ).  

També  vigilava  i esperonava  la part assistencial - terapèutica,  bàsica  en 
una  institució. A finals dels anys quaranta  quan  començàrem  a  aplicar 
sistemàticament l’electroxoc als melancòlics, i la insulinoteràpia combinada amb 
l’electroxoc als  esquizofrènics, tal  com  llavors es feia arreu “. (Josep  Solé 
Sagarra:  La  meva visió  de  l’Institut Pere Mata). (11).

La  Laborteràpia, la Ludoteràpia (sobretot amb el cinema i el  teatre),  l’esport  i 
d’altra  mena  d’activitats  que  tenien  llarga  tradició  a  l’Institut  Pere  Mata.

L’estiu de 1.950,  el Dr. Solé Sagarra, junt amb els doctors  Piñol  Aguadé i Roca  
Ribas, organitzà  la ‘Setmana Mèdica de Reus ‘, convertint aquella ciutat en la “ 
capital de la medicina catalana “. 

Durant aquesta setmana, el neurocirurgià, Dr. E. Tolosa  Colomer, de Barcelona,  
ajudat  pel   Dr.  Aluja,  féu  la  primera  leucotomia  a  un  esquizofrènic.

Poc  temps  després,  durant  el  setembre,  aconseguia  la  presència  al  Centre  
del  gran  neuropsiquiatre alemany,  el  Dr.  Karl  Kleist,  el  qual  durant  quinze  
dies,  en  ocasions  a  l’aire  lliure,  impartia  els  seus  coneixements  als  metges  
de  l’IPM  i  a  altres  vinguts  de  Barcelona - entre  ells, el  Dr. Ramón  Sarró  
Burbano -,  a  la  vegada  que  aprofitava per  “revisar les històries clíniques 
d’esquizofrènics  i  maniaco-depressius».

c)    Obertura   a   l’exterior 

Aquesta  obertura  a  l’exterior  i  desig  de  superació  no  podien  amagar,  però,  
realitats  ben  deplorables  respecte  a  la  situació  dels  interns.  L’assistència,  
per  les  limitadíssimes  disponibilitats  econòmiques,  era  merament  custodial  
i,  encara,  amb  importants  deficiències.  Era  una  temeritat  entrar,  sobretot  
de  nit,  al  pavelló  de  malalts aguts. 

“ En aquest  pavelló feia guàrdia  de  nit  un  personatge  pintoresc,  esquizofrènic 
ben  compensat clínicament, conegut  amb el  renom  de  l’’Esperit  Sant ‘,  ex - 
frare,  home  de  confiança de la casa i “ noi dels encàrrecs “  a la ciutat,  a  més  
de fer  d’escolà,  tot  vigilant que el mossèn no s’empassés cap llatinada i vetllant 
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l’ús de  la  llengua  materna  en  les  pregàries. D’ell es conserven llibretes plenes 
d’oracions,  profecies  i  anècdotes  diverses “.

Després  d’aquest  relat  tan  divertit  que  fa  honor   de  la  vida  quotidiana  d’un  
Manicomi,  el  Dr. Solé Sagarra  descriu  la  situació  del  Centre  dient  que  abans  
dels  psicofàrmacs  no  tot  eren  flors  i  violes  a  l’IPM.    Més  d’un  cop  hi  havia  
hagut  agressions  a  metges  i  infermeres,  sortosament  no  irreparables.  Sense  
medicaments  efectius  i  amb  poc  personal  subaltern  per  raons  econòmiques,  
els  esquizofrènics  aguts  s’havien  de  lligar  sovint  al  llit,  de  mans  i  peus  o  
parcialment,  cosa  lamentable  i  de  la  qual  calia  vigilar - ne  molt  els  abusos.

Per  tal  de donar un major  relleu  i  projecció  exterior  a  l’Institut,  l’abril  de 
1.951, es nomenà Director - Assessor Tècnic al Dr. Ramón Sarró, Catedràtic de  
Psiquiatria  de  la  Facultat  de  Medicina  de  Barcelona,  donant  suport  als Drs.  
Vilaseca  i  Solé Sagarra.

4. PSIQUIATRIA   DE   GUERRA 

Gràcies a Mira el nostre Dr. Solé Sagarra  va  poder obtenir el nomenament  
de     “Soldado  Médico  de  Guardia” oficialment  assignat  a la “línia Militar  
Psiquiátrica”  de  la  II  Demarcació  Sanitària,  fundada  a València  a  l’estiu  
de  1.938. A la  ‘Clínica  Militar  Psiquiátrica‘  republicana, primer a  Requena i  
després  a  Xixona,  es  va  formar  de  manera  autodidacta  a  partir  de  la  seva  
casuística  tràgicament  quantiosa.

La  discrepància entre el que pensava el Dr. Solé  Sagarra  i  el  que tenien 
els  Drs.  J.  J.  López  Ibor  i  A. Vallejo  Nájera totes  publicades tenen fàcil  
explicació.  Els dos van  descriure  la  psicopatologia  d’un exèrcit  triomfant  i  la  
del  Dr.  Solé  la  d’uns  homes  acabats i submisos en plena moral de derrota.

Les conversions histèriques és multiplicaven a mesura de l’esfondrament  
republicà, sobre  tot en els darrers mesos de guerra quan les tropes anomenades 
nacionals  reconquistaven Terol.

La  capacitat  simuladora dels psiquiatritzats  republicans  s’havia  perfeccionat  
fins  tals  extrems  que  al  dia  següent  d’acabar  la  guerra, o sigui  el  2  d’abril  
de  1.939  la ‘Clínica  Militar  Psiquiàtrica‘ de Xixona  es  va  esvair   com  per  
art  de  màgia.

La experiència professional del Dr. Solé del 1.936 al 1.939 li obliga a 
contradir  l’axioma segons el qual qui simula demesiat bé és perquè porta un 
fons  psicopatològic ocult. La pressió de l’entorn també pot crear simuladors 
neuropsiquiatricament  perfectes.

El  Diagnòstic  Diferencial  entre la epilèpsia genuïna i la simulada,  necessària  
en  temps  de  guerra,  s’havia de  fer instant  al  pacient  a  la  hiperpnea  forçada  
i  donant - li  de  beure  una  tassa  de  conyac.
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En efecte,  el  diagnòstic  de simulació e histèria significava l’immediat  retorn al  
front,  i en  canvi  el  de  epilèpsia  essencial,  la  hospitalització  amb  tractament  
amb  Luminal.

Amb  absència  de  l’electroencefalograma  els  errors  diagnòstics  podien  ser  
flagrants.  El    Dr.  Solé   recorda  un epilèptic  que  amb  la  hiperpnea  forçada  
i  la  ingesta  d’alcohol  protagonitzava  verdaders  crisis  de  tipus  “ gran  mal “  
amb  convulsions,      mossegada  de  llengua,  incontinència  d’esfínters,  apnea,  
cianosi,  etc.  Doncs  bé,  després  de  la  guerra  mai  va  tornar  a  patir  la  
més  mínima  manifestació  comicial.  Assegurava  que  per  simular  la  epilèpsia  
s’havia  inspirat  en  un  subjecte  del  seu  poble,  i  que  gràcies  això  vivia.

En  definitiva,  el  pont   semiològic   en   el   continuum  simulació  histèria  
neurosi  era  el  que  aleshores  es  denominava  neurosi  de  desig,  concepte  
avui  inexistent.

5.  ELS  MESTRES  PENSADORS 

A  continuació  el  Dr. Solé ens comunica  la  importància  que  va  tenir  per  
ell el  metge  psiquiatre  Carl Schneider,  home  enèrgic  i  disciplinat,  a  to  
amb  la  seva  ideologia  nazi  i  el  seu  impecable  uniforme  militar  que   mai  
va  abandonar.  La  seva  Clinica  Psiquiàtrica  era  un model d’ordre, neteja i 
laboriositat,  amb  el  lema : “ Arbeitterapie, immer  Arbeitterapie”  (Laborteràpia,  
sempre  laborteràpia).

Fins a  tal  extrem  que  essent  fidel  a  aquest  principi,  ni  els  malalts  enllitats  
es  lliuraven  de  plegar  vendes  o  sobres,  manipula  màquines  inverosímils  
fins  l’esgotament,  treballar  en  fusteria,  etc.

Però al finalitzar la Guerra el Dr. Solé ens informa que molts d’aquests malalts  
mentals  (esquizofrènics, paralítics, etc.)  eren secretament  enviats a  les cambres 
de  gas. Per contra, al personal  sanitari  se’ns deia que havien estat acollits en  
confortables  asils.

Així  doncs, Carl Schneider, era  segurament  el  més  fanàtic  Professor  de  
Psiquiatria,  promotor  convençut  de  la eutanàsia  activa  i  de  la  esterilització  
de  malalts  mentals  suposadament  incurables. El Dr. Solé Sagarra recorda 
veure  desesperats  joves  esquizofrènics  quan  se  li  comunicaven   que  havien 
de  ser  esterilitzats,  segons  les  lleis  nazis.

Amb motiu dels Judicis de Nüremberg,  Carl  Schneider es va  suïcidar l’any 
1.945.  I  ho va fer com alguns malalts mentals: en la seva cel·la de la presó, es 
va penjar  mitjançant  una  tovallola  lligada al  llit.

Un  altre  metge  psiquiatre  que  també  estava  a  Heidelberg  i  amb  qui   el   
Dr.  Solé  va  tenir  coneixença   i  amb  qui  a penes va poder contactar, fou el 
gran  Karl Jaspers  doncs per ser desafecte al règim nazi - la  seva  esposa  era  
jueva -,  s’havia  autoreclòs  en la seva vivenda, de la que era casi impossible  
franquejar  la  porta  si  no et  coneixia  molt  be.
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Jaspers com es sabut, fou un gran filòsof, encara  que de jove  havia  estudiat  
Medicina  i  Psiquiatria  a  Heidelberg.  El seu llibre de “ Psicopatología  General 
“  de  l’any  1.913  és  un  de  les  grans  fites  psiquiàtriques de tots els temps 
i encara avui vigent.

Jaspers  mai  va  exercir  com  a metge  psiquiatre.  Va  tornar,  un cop acabada    
la  guerra, a la filosofia, ocupant la  càtedra  de  la  matèria en  la  Universitat 
de Basilea.

A l’estiu de l’any 1.942 Solé  regressa per breu temps a Espanya i de  seguida 
és va  donar compte de com estava la psiquiatria que iniciava el seu procés de    
reorganitzar-se.  Sarró,  Ancoechea  i  López  Ibor  varen  impulsar  el Primer 
Congrés de Psiquiatria  de  la  postguerra,  el  qual  es  va  celebrar a Barcelona.

Els  darrers anys de la  seva estada a Alemanya  va  transcórrer  fins  l’agost  de  
1.943, en Marburg / Lahn, junt al  Professor  Ernst Kretschmer, a la mateixa  
universitat  en  que  es  va  formar  José  Ortega  Gasset  bastants  anys  abans.

A  continuació  ens  parlar  d’Ernst  Kretschmer  que  essent  un  pícnic i  la  seva  
figura  rabassuda el seu tarannà era assossegat i retret contradeien les seves 
teories  constitucionals.

En  la  diària  visita  mèdica per les sales de  la  seva  Clínica  Psiquiàtrica  
Universitària,  Kretschmer  anava  davant  en  solitari, capbaix  i  meditabund.  
Els  demés  metges,  començant  pel  gran  Klaus Conrad  anaven darrera com 
escolans.

Però  heus  aquí  que  al  passar  davant  d’un  malalt  per  nosaltres  anodí 
i  desconegut,  Kretschmer començava a pontificar  de manera tan  original  i  
encertada,  que  aconseguia  deixar-nos  encantats.  Era  verdaderament  un  
genial  mestre  de  la  Psiquiatria.

Solé  Sagarra  no  va  tornar  a  Espanya  sense  abans  donar  una  volta  
científica -  turística  per  tota  Alemanya,  el  que  va  fer  al  1.943.  Va  fer  un  
itinerari  amenitzat  pels  bombardeigs  angloamericans,  tal  com  li  va  passar  
a  Munich,  Nüremberg  e  Innsbruck.  Però  gràcies  a  aquesta  nova  aventura  
va  poder  conèixer  personalment   a  Kleist i a Leonhard a  Frankfurt / Main,  a  
Bumke  a  Munich  i  Störring   a   Gotinga.

En  definitiva, Solé  Sagarra  considera que als  anys  ’40  va  ser un dels últims  
professionals  espanyols que  va  aprendre ‘ in situ ‘ de  fonts  alemanyes.  

La tradició germanòfila de la intel·lectualitat espanyola tenia representats tan 
il·lustres com  Santiago  Ramon  i  Cajal  i  José  Ortega  i  Gasset. 

Ja  a  Espanya, a la dècada  del  50,  Solé  Sagarra era  del  criteri  que  aquest   
fascinant   germanisme   cultural  de   la  primera  meitat  del  Segle  XX,   que   va   
tenir   la   sort   de  viure  essent  un  testimoni  privilegiat,  no  és  descabdellat 
pensar que tingui la  possibilitat  de  ressorgir  amb  renovat  ímpetu.
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Una senyal premonitòria seria que avui, cinquanta anys després, una Alemanya  
reunificada  “ de facto“  tornaria  a  entrar  en  el  escenari  de  la  història,  de  
la  que  el nazisme  mai hagués  degut  arrancar.

6.  PAISATGE   DESPRÉS    DE   LA   bATALLA 

Davant de la desfeta de la II Guerra  Mundial  era  una  temeritat  continua  a  
Alemanya  per  la qual cosa  el Dr.  Solé  s’instal·la  a  Lleida, de  la que és oriünd.

De seguida,  l’any 1.944,  poder  guanyar - se bé la vida,  doncs era  pràcticament  
l’únic  neuropsiquiatre  de  la  província  i  de  les  comarques  aragoneses  veïnes.

En la Espanya dels anys ‘40 havia un  verdader  estat  d’apsiquiatria ( la  
antipsiquiatria  dels  anys  ‘70  encara  quedava  lluny).

El Dr. Solé va viure  el  fort  contrast  entre  la  forma  de  treballar  dels  
centroeuropeus  amb  una  perfecta  organització  encara  en  guerra  i  el  nostre  
estil  mediterrani.

Però  molt  aviat,  davant  de la extrema precarietat  en  que  vivien  els  malalts  
mentals  i  l’actitud  nefasta de les autoritats  sanitàries i davant, també,  de  
l’atracció  per  la  gran  metròpoli com es  la ciutat  de Barcelona, decideix l’any 
‘45 residir a la capital  catalana  amb  la seva família.

Malgrat això, durant molts anys visitarà malalts a Lleida, Tarragona, Manresa,  
Igualada,  etc.  S’ha  de  tenir  en  compte que  era  la  postguerra  immediata  i  
tot  estava  per  fer  i  la  cobertura  psiquiàtrica  era  molt  precària,  per  la  qual  
cosa  molts  metges  que  agafaven  una  ciutat  com  eix  d’operacions  feien  
visita  periòdica  en  el  territori   circumdant.

El  Dr. Solé ens diu que la quota quilomètrica  ferroviària en aquells anys fou 
d’uns 300  kms.  per  setmana  que  venia  a representar  unes  quinze  hores  
setmanals  al  tren.

Durant els anys ‘40  i  ‘50,  la  praxi  mèdica  d’un especialista de prestigi, 
consistia  en  que el Metge  Rural cridava  a  consulta  quan  el  cas  clínic  
el  desbordava.  L’arribada  del  famós  especialista  al  poble  era  tot  un  
aconteixement.

Les noves experiències professionals amb la població rural en aquella Espanya  
subdesenvolupada  aviat  va  cristal·litzar  en  forma  d’articles,  com  els  que   
va   publicar  a  la  prestigiosa revista “ Medicina   Clínica “,  amb Agustí Pedro 
Pons com  a  Director  i   Ramón  Sarró  com  a  Secretari.

Així mateix recordar haver visitat la ‘Casa de la Misericòrdia‘ de Lleida, a malalts  
mentals  psicòtics  aguts  retinguts  en  cel·les  immundes, en  espera  de  ser  
traslladats  al   Manicomi  de Sant  Boi.  Molts  no  arribaven  al  seu  destí  doncs  
morien  abans.  
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Alguns  d’aquests  desgraciats estaven afectes  d’Esquizofrènia  Catatònica  
maligna  de  Stauder  i  la  única  manera  de  salvar - los  era  a  base  
d’electroshocks  diaris  fins  un  total  aproximat de deu  -  dotze  sessions.

7.  UN   bING   bANG   PSIQUIÀTRIC 

Als  inicis  dels  anys  40  no  va  ser  difícil  integrar -,  se  a  l’ambient  acadèmic  
de  Barcelona  de  tal  manera  que  el  Catedràtic  de  Pediatria,  Rafael  Ramos  
li   va   encarregar   la    Direcció  del  Servei  de  Neuro -  Psiquiatria  Infantil  
Universitària   de  manera  que  cada  setmana  devia  participar  activament  en  
les  sessions  clíniques.

A més a  més,  aleshores,  presentà  la primera  Comunicació a l’Acadèmia de  
Ciències  Mèdiques de  Catalunya i  Balears  presidida  per Agustín Pedro Pons, 
essent Sarró el  seu  habitual  secretari.

Pedro Pons el va estimular de manera  notable  ja  que va qualificar la  seva  
intervenció  transcendent. Solé  davant d’aquest fet  considera que el seu  bagatge  
científic alemany començava a  donar els seus fruits.

Solé qualifica aquest  any  de 1.945 com  de “ furor  de  publicacions “.  
Efectivament,   revistes  com  per  exemple  les “Actas  Luso-Españolas  de 
Neurología  y Psiquiatría”  de  J.  J.  López   Ibor  donen  fe d’aquesta activitat  
prolífica.

A  criteri del Dr. Solé aquest any 1.945 va ser l’enlairament de la Psiquiatria  
Espanyola   doncs  cada  vegada  es  publicaven  més  llibres  originals.  

Amb  tot  això,  va  contribuir  de  gran  manera  la  indústria  editorial de Buenos  
Aires que va saber recollir la  productivitat  psiquiàtrica d’ Emili  Mira   per  a   
projectar - la   internacionalment.

L’any   següent  el   Dr.  Solé  va  muntar  un  laboratori  neuropatològic  a  la  
Clínica  Mental  de  Sta.  Coloma  de la  Diputació  de  Barcelona  dirigit  per   
Oscar  Torras,  amb  col·legues  de  la categoria  de Sarró,  Fuster,  Montserrat  i  
un  llarg  etcètera.

Després va ser un dels primers neuropsiquiatres de la ‘Seguridad  Social‘, 
aleshores   ‘Seguro   Obligatorio  de  Enfermedad‘.

Per  fí !.  El  Dr.  Solé  es  convertí  en  Director  Consultor  de  l’ Institut   Pere   
Mata   de   Reus  donada  la  vacant  del  seu  primer  mestre  Emili  Mira  
i  Lopez,  exiliat a Sudamèrica.  Aquest  fet  el considera  un  dels  majors 
assoliments professionals. 

El  Dr. Solé  aprofitava les  moltes  hores  transcorregudes  en  el  tren  per  
escriure  de  manera febril. Això explicar que tingués  temps per traduir el Manual 
del neuròleg    Laubenthal,  dos  importants llibres de Viktor von Weizsaker, i 
sobre tot, a  Ernst  Kretschmer  quan  l’any  1.947 va  aparèixer  la  seva  obra 
fonamental:   “ Constitución  y  Carácter “.  D’aquest  llibre es van  publicar 4  
edicions  espanyoles   i  20  alemanyes.
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També el Dr. Solé Sagarra  publica el  llibre:   “El Substrato  Anatómico  de  las  
Enfermedades Mentales‘,  que és un agosarat i valent  intent de  fonamentar  
histològicament  la  Psiquiatria.

8.  EUROPA, ANy  CERO 

Es  va  tenir  que  esperar  els  anys  50  per  celebrar  els  grans  Congressos  
Mèdics  i  Psiquiàtrics.  De  fet,  l’any  1.949,  a  Alemanya  Ernst   Kretschmer 
convoca  el  Congrés  de  Neuropsiquiatria  a  Gotinga.  

El Dr. Solé va  rebre la invitació com a membre  numerari de la ‘Deutsche   
Gessellshacft   for   Neurologie und  Psychiatrie “,  per  la  qual  cosa   va  
emprendre  el  primer  viatge  de  postguerra,  digne  de  detallar.

Aleshores, a  Basilea,  va  tenir  lloc  una  important   Reunió Psicotècnica  
Internacional,  en  la  que  va  triomfar  plenament  Emili  Mira.  Solé  ens diu 
que  ha  assistit a  molts   Congressos  Metges  aquí  i en el estranger  però el 
clamorós èxit  d’Emili  Mira amb  un  Congrés  Internacional  mai  ho  havia  vist.

Ja  sigui  en  anglès,  alemany o francès les seves brillants intervencions eren  
aplaudides  amb  molt  entusiasme.

Aleshores,  Kurt  Schneider  escrivia  petits  llibres  però  la  seva  grandiositat  
pel  seu  contingut  mereixen el reconeixement  de  tothom.  A  criteri  de Solé 
,  ara mateix, i de  quants  autors  s’han  citat,  és  sens  dubte  el  que   millor  
resisteix el pas del temps  en  relació  als  actuals  Criteris  Diagnòstics  del   DSM  
-  IV - TR.

Però Kurt  Schneider no era res sociable. Quan li va preguntar perquè no  li  
acompanyava  al  Congrés  de Gotinga  li va  respondre despectivament: “ ¡ Jo 
mai  vaig  al  mercat ! ”.

Ja a Gotinga  va  tenir  l’immens  plaer  de  poder  saludar  als  seus  amics, 
ara  figures senyeres  de  la  Psiquiatria  Europea,  los   Karl  Kleist, Viktor V. 
Weizsaecker,  Ernst  Kretschmer,  Karl  Leonhard,  Klaus  Conrad.

El Dr. Solé va presentar els estudis sobre la Esquizofrènia Infantil i amb Karl   
Leonhard,  va  començar  a  realitzar  el  que  es  publicaria  com  Manual  peoner  
en  la  Historia  de  la  Psiquiatria  Biològica.

D’aquell  Congrés  de   Postguerra,  molt  pobre  en  mitjans  materials  però  
d’increïble  riquesa  espiritual,  mai oblidarà les tertúlies privades, de gran enginya 
i fina  delicadesa,  a  casa  de  Störring  i Ewald,  els  catedràtics amfitrions del 
Congrés.

I és que es respirava  la alegria de haver superat la gran hecatombe bèl·lica, com  
p. ex.  es  va  plasmar en la irònica resposta que va donar Weizsaecker davant  
dels  comentaris  sobre  l’ actitud  hermètica: “ ¡ la  pròxima  vegada  parlaré  
amb  arameu !”.
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Després del  parèntesi degut a la Guerra Civil és del tot  comprensible que a 
Espanya  hi  hagués  un  ritme  febril  de  Congressos,  Seminaris,  Conferències  
i articles  publicats  a  Revistes, Llibres i quantes manifestacions podem imaginar.

L’Acadèmia de  Ciències Mèdiques de Catalunya  i  Balears varen  iniciar i ampliar 
de  manera notable les Sessions  Científiques per Especialitat doncs fins aleshores 
les  Sessions  Mèdiques  eren  Generals.

Es varen cobrir  places d’Higiene Mental a tot Espanya, dependents de  la  
corresponent  Direcció  Provincial  de  Sanitat.  Moltes d’elles van organitzar  
importants  Programes  de  Divulgació  Psiquiàtrica  anomenades ‘Semanas  de  
Higiene  Mental ‘. 

Els mateixos frenocomis, fins aleshores tan estàtics  i  decimonònics,  varen 
organitzar  Sessions  Clíniques, Cursos d’Infermeria  Psiquiàtrica,  etc.

9.   PSIQUIATRIA bIOLòGICA

Ja se  sap  que  la  Psiquiatria  té  una  doble   composició,  la  somaticista  
(biologista)  i la   psicologista,  en  major  o  menor  mesura.  Decantar - se  per 
una  o altre  vessant  és  del  tot  respectable.

El   Dr. Solé és va inclinar per  la  postura  biològica,  en una època, els anys 
‘40  i  ‘50  en  que  encara  ni  se  anomenava  així.  Es van haver d’esperar  els  
anys  60 per  que  cristal·litzés aquesta visió empírica i científico-natural de la 
Psiquiatria.

Però aquesta disciplina o doctrina és la primera que va fonamentar l’actual        
Psiquiatria  Biològica,  i com vulgui que ja  havia  investigat  la Histopatología  
Cerebral els  anys  40,  primer  a  Alemanya,  i  després  al  nostre  pais,   Karl  
Kleist  va  dir  que  el  Dr . Solé  va  ser  el  promotor  de  la  Psiquiatria  Biològica  
a  Espanya.

El  Dr. Solé però afegeix que això essent cert,  van ser - hi  uns altres, dels quals 
el més  representatiu és Lafora.

Des de aquesta  perspectiva és obligat esmentar els llibres del  que és autor el  
Dr. Solé.    En efecte, l’any 1.946, va aparèixer  ” El substrato anatómico de las 
enfermedades  mentales”,  la  primera i  única, segons el   Dr. Solé,  Monografía  
Neuropatológica- Psiquiátrica  feta  per  un  autor  espanyol.

El segon llibre que cita el Dr. Solé  és el de ‘Fisiopatología  Psiquiátrica‘, aparegut   
l’any 1.951 i  que a l’igual que l’anterior és  l’únic  fins  aleshores sobre la matèria 
de  la  Bibliografia  Hispana.

Finalment, l’any 1.953, i  en col·laboració  amb  Karl  Leonhard  publicar el 
‘Manual  de  Psiquiatría‘ amb  pròleg  de  Karl  Kleist.

El  darrer  llibre mencionat és el primer tractat  de la especialitat d’orientació 
biologista,  havent - hi adquirit un creixent significat coincidint amb el auge de 
l’esmentada corrent  psiquiàtrica.
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Però  el  nostre  protagonista d’aquesta Comunicació  reconeix que  la  seva  
aportació  és  modesta  si  la  comparem  amb  els  grans  figures  de  la  
Neurobiologia,  com Ramon  i  Cajal,  Griessinger,   Kleist,  Spatz  i  tants  d’altres.  

Però el Dr. Solé s’enorgulleix de certs fets per a ell prou significatius, com  p. ex.  
haver-hi  posat  al  seu  llibre  de  l’any 1.951 el  lema  “por  una  psiquiatría  
biológica “ com  també  d’haver  donat  una  Conferència  l’any  1.952,  auspiciada  
per  Zutt  i   Kleist:  “ Die biologische Richtung in Psychiatrie ‘. (“La orientación 
biológica en  Psiquiatría “),  en  la  Facultat  de  Medicina  de  Frankfurt / Main.

El  Dr. Solé  tancar  aquest  important  capítol  de  la  seva  projecció  científica  
dient  que  ha  sigut  coherent  amb  la  defensa  d’una  Psiquiatria  Biològica.  
Ho  demostren  no  tan  sols  els  llibres  mencionats  i  altres  monografies sinó 
també traduccions i  més d’un centenar d’articles de  revistes.

10.  ESQUIzOFRèNOA I ESQUIzOFRèNIES?

Les  Reunions  eren  de  diversa  índole  neuropsiquiàtrica   i  s’anaven  succeïnt  
en  tot  Espanya,  especialment  a  Madrid,  on  persistia  la  pugna  entre  Vallejo  
Nájera  i   López  Ibor.  Aquesta  competició  per  dirigir  la  Psiquiatria  Espanyola  
va  finalitzar  l’any  1.960,  a  l’ocupar  López  Ibor  la  càtedra  madrilenya  del  
seu  etern  rival  per  la  defunció  d’aquest.

La  Reunió  de  més  vigor  en  la  que  va  prendre  part  durant  el  quinquenni  
1.955 -1.960  va  ser - hi  el  II   Congrés  Mundial  de  Psiquiatria  celebrat  a  
Zuric  l’any  1.957.  Allí,  a  la  pàtria  d’Eugen  Bleuler i  Carl  Gustav Jung és va 
dirimir de  manera  prou  pormenoritzada  de  si  s’ha   de  parlar  d’Esquizofrènia  
en  singular  o  en  plural. 

Karl  Leonhard i  Josep  Solé  Sagarra,  com  chairman  i  vicechairman,  
varen  presidir  la  important  sessió  plenària  sobre  la  Classificació  de  les  
Esquizofrènies.

S’ha  de  dir,  prèviament  i  com  aclariment,  que  als  anys  50  els  europeus  
estaven  tan  preocupats  per  la   Nosotàxia  Psiquiàtrica  com  després   els  
americans  els  anys  80.   De  fet,  no  es  casualitat  que  Leonhard  hagi  sigut  
molt  citat  en  la  literatura  psiquiàtrica  més  recent.

Doncs  bé,  el  cervell  del  Congrés  de  Zuric va ser la  discussió   de  la 
Classificació  dels  Trastorns  Mentals  en  general  i  la  de  la  Esquizofrènia  
en  particular,  i  això  a  càrrec  dels  col·legues  del  món  sense  i  els  més  
capacitats  en  aquell  moment.

Si ja la Classificació General dels Trastorns  Psíquics  engendra  controvèrsia,  les  
Psicosi   Endògenes,  particularment,  la  Esquizofrènia,  era motiu d’apassionats  
debats  que  resultaven  ser  expressió  de  la  essència  de  la  Psiquiatria.

Les  diferents  Escoles  Psiquiàtriques  argumentaven  des  de  perspectives  no  
poques  vegades  diametralment  oposades  i  respecte  a  la  Esquizofrènia  les  
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postures  més  significatives  era  entre  els  singularistes  i  els  pluralistes,  essent  
com  clàssics  representants  d’aquests  últims.     

Emil  Kraepelin,  el  gran  neuropatòleg   Karl   Kleist i  el  seu  deixeble  més  
destacat  Karl  Leonhard,  l’autor  que  més  ha  aprofundit  en  l’estudi  pluralista  
de la Esquizofrènia. El seu llibre “Die Einteilun  der endogenen  Psychoses”   
(‘Clasificación de las  Psicosis  Endógenas ‘)  va  tenir  molt  èxit  i  va  arribar  a  
tenir  varies  edicions.

Com  aclariment  entre  la  singularitat  i  la  pluralitat  el  màxim  representant  
de  la  segona  concepció  és  Kleist  (18)  (19) i seria  el  punt  més  elevat  de  
la  pluralitat  de  manera  que  qüestiona a Kraepelin  dient  que  quan utilitzem 
els  conceptes sobre  “endogen “  i  “exogen“  els  troba  més  que  insuficients.  1

Opina  Kleist  que  sovint  ens  trobem  amb  malalties  en  que  és  difícil  aplicar  
el  qualificatiu  d’endogen o exogen,  com  per  exemple  en l’Hipertiroidisme  (que  
causen  freqüents  trastorns  psicopatològics).  Les Psicosi per Hipertirodisme 
serien  endògenes  en  relació  a  la  totalitat  del  nostre  organisme  però  
exògenes  en  relació  al  cervell.  Per  això,  Kleist,  prefereix  prescindir  d’aquests  
conceptes  i  reuneix  les  malalties  mentals  segons nous principis amb els 
conceptes de la Neurosi,  Somatogenia  i  Alogenia.

Un  exemple  - ja  que  hem  parlat  de  la  dificultat  en  classificar  les  
Esquizofrènies -  clar  de  la  mentalitat  nosotàxica  de  Kleist  la  tenim  quan  
la  divideix  en  relació a la Foma Paranoide de Esquizofrènia (Contingut del 
Pensament) en la Psicosi  Autorreferent  Progressiva, L’Autopsicosi Expansiva, 
la Confabulosi  Progressiva, l’Alucinosi  Progressiva,  la  Fantasiofrènia, la  
Somatopsicosi  Progressiva  i  en  relació  al  Curs  del  Pensament  quan el  
pensament  del  malalt mental  és  mostra  disgregat  amb un llenguatge confós 
i  absurd ens trobem amb la Esquizofasia. (18)  (19).

El  Dr. Solé  sobre  aquesta  qüestió  té  que  afegir,  amb  pesar  que  no  va  
trobar  editor  per  la  seva  traducció  espanyola,  el  qual  considera  greu  si  es  
pensa  que  aquesta  obra  constitueix  un  clàssic  de  la  Psiquiatria

La poca  repercussió de l’obra  de  Kleist  i  Leonhard   entre  nosaltres  demostrar  
que  les  seves  minucioses  subdivisions de la Esquizofrènia no acabaren de 
despertar  l’interés dels psiquiatres espanyols.  

I  això  malgrat  de  que  tant  Sarró  com  Solé   li  varen  dedicar  una  especial  
atenció  en  aquella  època  fins  el  punt  que  en  el  seu ‘Manual  de  Psiquiatría‘,  
editat  l’any  1.953  i   reeditat   l’any  1.957,   el  propi   Leonhard,  en  qualitat  
de  co-autor,  fa  un  detallat  estudi  de  les  Psicosis  Endògenes segons  els  
moderns conceptes de  l’Escola  de  Francfurt.

És obvi  dir  que  en el  II Congrés Mundial de  Psiquiatria  celebrat a Zuric,   tant    
Leonhard com  Solé  amb el  suport  de  Kleist,  Sarró,  el  professor  portuguès  
Polonio  i  un  llarg   etcètera  defensàvem   amb  constància i tenacitat  la   
concepció  pluralista  de  la  Esquizofrènica.  
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Efectivament, consideràvem  que  d’aquesta  manera  quedava  superada  la  
concepció  kraepeliniana.  Però  el  temps  atenua  els  entusiasmes  i  encara  
avui  pensem  que  el  problema  no  està  resolt.

El  Dr.  Solé  vol  tancar  aquest  record  del   Congrés  de  Zuric   fent  menció  
del  gran Carl Gustav Jung doncs quina no seria la seva sorpresa quan el famós  
psicoanalista  heterodox  es  posa  a  defensar  aïradament  el  presumpte  
substrat  orgànic,  anatòmic  quasi,  dels  seus  conceptes  psiquiàtrics  tan  “sui  
generis”.  

Diu  Solé:  “ ¡ Jo,  que  en  un  Symposium  barcelonés  organitzat  aleshores  per   
Sarró,  havia  titllat  de  música  celestial  algunes  de  les  seves  seminovel·lesques  
concepcions  del  investigador  suïs ! “.  

11. PRòLEG   DEL   LLIbRE   ‘ FISIOPATOLOGíA    PSIQUIáTRICA ‘

A continuació passem a comentar el Pròleg  del Dr. Gonzalo R. Lafora  en  relació 
al llibre ‘Fisiopatologia Psiquiàtrica’. (20).

Madrid,  dia  1  d’Abril  de  1.951. Comenta que  la orientació  de l’autor és 
fonamentalment dinàmica evitant  el  estatisme  de  lo  que  podem  considerar  
com  purament  anatomopatològic sense que això  vulgui  dir  que  prescindeixi  
del  mateix  al  tractar  les lesions que caracteritzen les Psicosi  Orgàniques.

L’entusiasme  per  la  investigació  somàtica  porta al Dr. Josep  Solé  Sagarra  a  
confiar  que  aquesta  desplaçi  amb  el  temps  a l’actual primacia  exercida  per  
la  investigació  psicopatològica  en  la  Psicosi i Psicopaties i  arribi  a  convertir  
a  la  Psiquiatria  en  una  ciència  biològica.

El Dr. Lafora  considera  que  el  llibre  del  Dr.  Solé  Sagarra  respon  perfectament  
als  seus  propòsits  ja  que  recull  de manera  sintètica  el  més  important  dels  
nombrosos  treballs  moderns envers de la Fisiopatologia Nerviosa i, sobretot, 
lo referent a les modificacions  bioquímiques  en  la  Psicosi,  donant  al  lector  
una  visió  de  conjunt  molt  equilibrada  i  instructiva d’un  dels  problemes  
fonamentals  de  la  Psiquiatria.  El  llibre  representa  un  positiu  avanç  
de  sistematització  psiquiàtrica.  Al  tractar  de  la localització cerebral de les 
funcions psíquiques, resumeix hàbilment les  interpretacions  de  les  diferents  
escoles, sense  adoptar  una  posició  definitiva
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TRANSCRIPCIÓ D’UNA MEMÒRIA SOBRE L’EPIDÈMIA DE CÒLERA DE 1885 A SANT 
MARTÍ DE PROVENÇALS, CONSERVADA A L’ARXIU DE LA REIAL ACADÈMIA  

DE MEDICINA DE CATALUNYA

GALLEGOS i PANIELLO, Àngels
Arxiu RAMC

Joaquim Teixidor i Sunyol  va ser un metge de Sant Marti de Provençals, de 
l’entresegle XIX-XX, autor  de diversos treballs i l’obra del qual ha estat poc 
estudiada. Té publicats com a mínim tres llibres. 

A més va escriure una memòria sobre “Una epidemia de cólera en 1885”, on 
explica la malaltia a Sant Martí de Provençals, municipi del pla de Barcelona 
en el que actuava com a metge. Va presentar la memòria al concurs de premis 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona,  se li va donar un accèsit i fou 
nomenat acadèmic corresponent. No sabem que es vagi publicar. 

Es tracta d’un text de 137 pàgines, manuscrit amb bona lletra (no totes les 
memòries són fàcilment llegidores), que actualment es conserva relligat, junt 
amb altres treballs sobre el còlera, en el volum 35 de les Memòries Manuscrites 
de l’Acadèmia. Sembla que és prou interessant i aquí se n’ofereix la transcripció 
completa. 

Qui era el doctor Teixidor? Segons es diu  a la portada d’un llibret sobre “La Gripe. 
(Naturaleza, formas y tratamiento)”, del propi autor, de 109 pàgines, editat a 
Barcelona. San Martín de Provensals, l’any 1899,  consta que  era “Metge de la 
Beneficència Municipal de Barcelona; ex-alumne intern per oposició de l’Hospital 
de la santa Creu i de les Clíniques de la Casa Provincial de Caritat; membre 
corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona i de la 
Societat Espanyola d’Higiene; soci de mèrit de l’Institut Mèdic Valencià”. 

A més va publicar un altre llibre sobre “La peste: historia de sus epidemias”. 
(Barcelona, 1899), i un tercer sobre “La revulsión: estudio fisiológico y 
terapéutico” (1889).  Sabem també que en la penúltima dècada del segle XIX va 
publicar bastants treballs a la revista “La Independencia Médica”, que dirigia el 
doctor Joan Giné i Partagàs.  

El doctor Joaquim Teixidor Suñol havia nascut a Sant Martí de Provençals, 
aleshores municipi independent de Barcelona, el 6 de gener de l’any 1861.
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Va morir a Barcelona el 17 de desembre de 1933, i les dades que consten en la 
seva partida de defunció (jutjat municipal núm. 6 de Barcelona), ens informen 
que els seus pares, ja difunts, es deien Ramon i Eulàlia. Vivia en el carrer de 
Rogent número 49, és a dir en el mateix barri del Clot que va viure tota la vida. 
Era doncs un home i metge típic de Sant Martí. Era metge i com a diagnòstic de 
la causa de mort consta “miocarditis”. Fou enterrat al cementiri de sant Andreu. 

Es va casar amb Anna Moragas, amb la que va tenir un fill, Llorenç Teixidor i 
Moragas, que també fou metge, visitant en el mateix domicili que el pare, al carrer 
de Rogent núm. 49.  Abans havien tingut consultori junts a l’Acèquia Comtal 
núm. 13. (dades dels llistats publicats del Col·legi de Metges de Barcelona). 

Quan quedà vidu, va fer un segon matrimoni amb Maria Lacambra, tenint un fill, 
Jordi. Ambdós fills eren vius quan morí el pare. 
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Portada de la monografía del Dr. Teixidor sobre la Grip 
Sota el seu nom es poden veure els seus títols i curriculum
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Portada del manuscrit de les memòries que va  guanyar l’accèsit de l’Acadèmia,  
en el concurs de 1886.
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Doctor Joaquim Teixidor i Sunyol (1861-1933)

Procedència de la fotografía: arxiu Dra. Anna Trias Teixidor
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              UNA EPIDÈMIA DE CÓLERA EN 1885 

TEIXIDOR i SUNYOL, Joaquim 

Las epidemias ofrecen un interés práctico mayor que las afecciones endémicas. 
                  (Endenburg).

Primeros casos de cólera.- Procedencia del germen contagiante.- Medidas 
adoptadas por el Municipio.- Limpieza de la población.- Socorros.- Resultados 
de las medidas adoptadas.- Invasiones: su número y distribución.- Condiciones 
topográficas de la localidad.

El día 4 de Agosto de 1885 se diagnosticó en San Martin de Provensals el primer 
caso de cólera morbo asiático, que terminó por la muerte. Recaía en una mujer 
viuda, de mediana edad, habitante en la parte baja de la población, sujeta a 
malas condiciones higiénicas, mal alimentada y dedicada al oficio de lavandera. 
Se desconoció el origen del contagio.

Ya algunos días antes, a últimos de Julio, en las llamadas barracas de’n Sunyol 
(cerca la carretera de Mataró), se ofrecieron tres casos tan altamente sospechosos, 
de enfermos con vómitos, diarrea y calambres, uno de ellos terminado por la 
muerte, que se adoptaron medidas enérgicas para detener la propagación de la 
enfermedad, dado que si fuesen dichos casos de cólera no pudiesen convertirse 
en foco de tan temible mal.

Y en la calle de Coradino (nº 31, piso 2º, inmediata al campo de Grassot de 
la villa de Gracia, murió el 4 de Agosto un hombre llamado Gabriel Magro, 
procedente de Barcelona, que al ser visitado por el médico estaba en el período 
agónico, muriendo al cabo de una hora. Faltando de momento antecedentes no 
pudo diagnosticarse  la enfermedad pero no hay duda que se trata de cólera 
morbo asiático.

Estos son los primeros casos conocidos y que no constan en estadística; solo en 
el último pudo verse la procedencia del contagio, ya que procedía de Barcelona, 
calle de Tiradors, de la cual había marchado al sentirse invadido por temer le 
trasladasen al hospital especial para coléricos.

Dado que en la vecina capital desde mes de Julio había numerosos casos de 
cólera asiático, parece extraño que antes del comienzo de Agosto no se hubiese 
presentado ninguna invasión en este pueblo, si atendemos a dos circunstancias 
que habrían podido favorecer la propagación: relaciones continuas entre ambas 
localidades y malas condiciones higiénicas de los habitantes de la última.

Pero si ello no fue causa de desarrollo rápido, dio origen a la diseminación de la 
enfermedad, o sea a la formación de focos; de modo que cuando la epidemia se 
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declaró se observaron invasiones en todos los barrios de la población, tanto en los 
contiguos a la capital del principado, como en los más separados.

En efecto, en el día siete del mes de Agosto citado, se dieron a conocer seis casos: 
uno en el Pasaje del Campo, número 3; dos en la calle-carretera de Mataró, 
números 162 y 219; dos en la de Pujadas; y uno en el barrio de Mariné, en 
dirección a San Juan de Horta.

Más adelante veremos claramente que la epidemia ofreció focos diseminados, 
atacando a todas las partes de la población.

En el verano de 1884, cuando el cólera hacía estragos en Tolón y Marsella y 
se presentó más tarde en las poblaciones de Novelda, Elda y otras del reino 
de Valencia, procuró el Ayuntamiento de este pueblo, prevenirse dado el triste 
caso que fuésemos visitados por él y más cuando en Barcelona menudeaban 
las invasiones. Pero en el siguiente año en que principió la enfermedad en las 
provincias orientales de España, para extenderse de una manera invasora al resto 
de la nación, redobló la Alcaldía sus medidas y adoptó medios que pudiesen 
disminuir, cuando no atajar, la violencia de la enfermedad.

Ya en el mes de Julio en que la epidemia reinaba en varios puntos de la península, 
en la previsión citada, tratose por la Alcaldía con la Junta local de Sanidad, del 
nombramiento de Juntas auxiliares de la misma por distritos, para conservar 
en ellos la limpieza o procurarla donde no la hubiese, con la misión, además, 
de poner en conocimiento de la expresada Junta local cuanto creyesen podía 
convenir a la salubridad pública.

Se organizó debidamente el servicio sanitario, nombrándose al efecto en cada uno 
de  los distritos de  este pueblo un titulado  “Vigilante Sanitario”, a  cuyas órdenes 
estaban ocho individuos más con el encargo de acudir donde fuese menester a 
practicar las desinfecciones necesarias y ejecutar todos aquellos trabajos que de 
momento se ofrecían. Los médicos de la localidad, en número de 13, ejercían las 
debidas inspecciones por orden del Ayuntamiento, que les abonaba una cantidad 
convenida de antemano.

Existía además una brigada ambulante llamada “Sanitaria” compuesta de 50 
individuos, dedicados a la limpieza y desinfección de la población en general.

Las medidas generales de saneamiento y desinfección adoptadas, consistieron 
en primer lugar en el análisis, practicado 48 horas, de las aguas potables de 
la localidad (seis manantiales diferentes), por el Dr. Botey; en la limpieza de 
acequias, regaderas y demás conductos por donde discurrían o existían aguas 
sucias; en la combustión a determinadas horas de la noche, en calles y plazas, 
de grandes cantidades de azufre. También se ordenó que no se bebiese agua de 
pozo, o que si hubiese  necesidad  de  beberla  por estar distante alguna  de las  
fuentes  públicas, se hiciese hervir antes de usarla; precepto que se cumplió en 
la primera pero no en la segunda parte.

Además, en cada uno de los distritos de esta población se instaló un buzón 
denominado «Buzón Sanitario”,» que tenia por objeto que los vecinos todos 
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de la localidad, pudiesen denunciar por medio de los mismos todos los focos 
infecciosos de que tuvieran conocimiento. Escusado es evidenciar los buenos 
resultados que dieron los referidos buzones, ya que se comprende a primera vista 
que por su mediación hiciéronse desaparecer ciertas causas infecciosas que de 
otra suerte habrían permanecido ignoradas.

Con tales medidas preventivas adoptadas se aseguraba la higiene en general, 
atención preferente de que debe cuidarse en toda enfermedad contagiosa; era 
necesario solo excitar la iniciativa particular de este vecindario para que cada 
vecino procurara  por  su parte  la  limpieza  domiciliaria, cooperando  asi al 
esfuerzo  de  la Alcaldía; y al efecto se publicaron por esta varias alocuciones en 
este sentido, encargando excesiva moderación y cuidadoso aseo, la desinfección 
de letrinas en cafés, tabernas y otros establecimientos públicos, y prohibiendo 
el lavado de ropa en acequias y sangraderas, habiendo destinado para el 
cumplimiento de esta disposición dos lavaderos construidos ex-profeso, donde 
se lavaban únicamente las ropas procedentes de enfermos coléricos. Entre los 
bandos de referencia merece especial mención el que tenía por objeto corregir 
la convicción errónea que dominaba de una manera general y en particular 
entre la clase menos ilustrada, de que los médicos contribuían a la propagación 
de la enfermedad colérica (1), logrando una reacción favorable que evitó sin 
duda muchas víctimas. Por la propia iniciativa de la Alcaldía  repartieronse con 
profusión entre estos vecinos hojas volantes aconsejando a todos la observancia 
de las más elementales reglas higiénicas, advirtiéndoles el riesgo que corrían con 
el descuido de las mismas.

 (1). En efecto, todo el mundo temía ingerir medicinas blancas o amarillas (con 
subnitrato de bismuto y láudano) y mucho más aquellas que hervían (pociones 
de Riverio).

Estableciose un hospital provisional para los enfermos coléricos, cuyo servicio 
estaba constituido por un administrador, un sacerdote, que ejercía a la vez 
el cargo de director, dos practicantes, dos cocineras y dos ayudantes; ocho 
enfermeros, cinco hermanas de la Caridad, ocho lavanderas, dos encargados 
de la estufa para la desinfección, dos individuos encargados de las coladas, dos 
vigilantes nocturnos y un portero. Diariamente pasaban la visita dos médicos, y 
en el mismo establecimiento había un botiquín capaz para el despacho de todas 
las fórmulas que pudieran ordenarse a cargo de los señores farmacéuticos del 
pueblo, que turnaban en el desempeño de su obligación.

El local se componía de dos salas: una para hombres y otro para mujeres, cada 
una de la capacidad de 20 metros de longitud por 12 de latitud, con ventilación 
suficiente para la renovación contínua del aire; y otra sala para convalecientes 
dividida en dos departamentos, uno para cada sexo, de 12 metros de largo por 
ocho de ancho, cada uno. Las habitaciones de los empleados y hermanas de la 
Caridad estaban a 100 metros de las enfermerías.

En conjunto, la superficie de terreno ocupada para hospital y sus dependencias, 
tenía cuatro mojadas aproximadamente.
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Como se ve, este edificio, suficientemente capaz, reunía todas las condiciones 
exigibles a un establecimiento de su índole y no creemos sea vanagloria consignar, 
que después de Barcelona, era esta población la que mejor lo tenía.

Ahora faltaba atender a la situación económica que en el caso de presentarse la 
epidemia se encontraría esta localidad, compuesta en su mayoría de obreros, que 
quedan expuestos a la miseria tan luego les falta el jornal en que libran su  […]. 
Para ello nombrose una Junta general de auxilios bajo la presidencia del Alcalde, 
que lo era el actual, el distinguido farmacéutico D. Juan Agustí y Carreras, y 
compuesta de los señores Cura-párrocos y representación de todas las clases 
sociales de la localidad. Se inició una suscripción voluntaria, cuyos resultados 
no necesitan ponderación alguna, ya que la hace de una manera elocuente la 
cantidad que fue recaudada, que ascendió a la respetable suma de 29,605’50 
pesetas, de las cuales se invirtieron 29,174’34(1).

(1) A más de esta cantidad gastó el Ayuntamiento para brigadas sanitarias, 
hospital, desinfectantes, etc. la cantidad de 51,468’16 pesetas, que suman con 
las 29,174’34, un total de 80,642’50 pesetas.

Gracias, pues, a la suma recaudada y dejando aparte el mérito que cabe a los que 
discurrieron el modo de hacerla efectiva, púdose repartir diariamente por espacio 
de cerca dos meses, raciones en especies que sin género de duda hicieron fuese 
menor el número de las víctimas ocasionadas por el cólera y desconociesen, las 
personas con ellas socorridas, los efectos de la miseria, que de otra parte habrían 
estado sujetos.

A los necesitados, pobres y obreros sin trabajo, se les daba en especies por valor 
de 13 cuartos por individuo; de modo que una familia compuesta de cuatro 
individuos, ascendía lo que se les entregaba a 1 ps. y 18 cuartos, que distribuidos 
debidamente había para cuatro libras de pan (24 cuartos), una de arroz ( 8 id.), 
medía de carne (13 id.) y dos o tres libras de patatas (7 id.), sustancias bastantes 
para su alimentación.

Como prueba clara de la influencia que tiene la alimentación en el desarrollo del 
cólera, basta citar los resultados obtenidos; pues se observó en el distrito del 
Clot entre cuatrocientos individuos asistidos, que solo fue atacada una mujer 
embarazada, y en el distrito del Ensanche entre mayor número de auxiliados no 
hubo ninguno.

Y es necesario advertir que alguna de las calles que reúnen peores condiciones 
higiénicas, no ofreció una sola invasión, por estar todos los habitantes asistidos 
por la Junta de auxilios. En las calles de Coradino y Rosellón (en conjunto 
unos sesenta vecinos), que tienen buena situación topográfica, pero los que las 
habitan son trabajadores muy pobres o mendigos, no se ofreció un solo atacado, 
a pesar de que en una epidemia de viruela que sufrió esta población en 1883, 
se desarrolló en ellos intensamente. Esto no fue debido a otra cosa que al género 
de alimentación, pues no pudiendo comer frutas y demás sustancias indigestas 
por estar prohibida su venta, se alimentaban exclusivamente de las especies con 
que se les socorría, que debiendo de ser preparadas por la cocción no podían 
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contener agentes nocivos. Además las aguas que beben, aunque de pozo, no 
reciben filtraciones de letrinas y alcantarillas, por estar a grande distancia de las 
primeras y por faltar las segundas.

Lo propio puede decirse de la calle de la Paz. 

Esto, que de momento nos demuestra las ventajas del plan adoptado, nos servirá 
también de dato para probar, al estudiar las causas del cólera, la influencia que 
la alimentación tiene en su desarrollo.

Ya hemos dicho que la epidemia se ofreció diseminada desde el principio y como 
prueba bastará decir que los 553 atacados (1) se distribuyeron día por día de la 
siguiente manera (2):

(1) Hubo mayor número, porque en los certificados de defunción constan 
nombres que no se citan entre los invadidos. Fueron visitados por médicos  de 
Barcelona que solo daban a conocer la muerte y no la invasión.

(2) Dividimos el pueblo en tres partes: baja que comprende del mar a la carretera 
de Mataró; central de esta a la via férrea de Granollers; y alta que incluye lo 
restante, junto con el Fuerte-Pio y Sagrera.  

Una epidèmia de cólera en 1885
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Agosto   Día    Invasiones  Alta    Central Baja
7.- 6        “       1    “ 2      “ 3   “
8.- 6        “      1    “ 2      “ 3   “
9.-    1        “             1   “

10.-    6        “        4    “ 2   “
11.- 6        “        2    “ 1     “ 3   “
12.- 7        “                3    “ 3      “ 1   “
13.- 6        “          6      “
14.- 7        “         6      “ 1   “
15.- 2        “         1  “
16.- 2        “        1    “ 1   “
17.- 6        “ 2    “     2   “ 2    “
18.-   13      “ 4    “ 8   “ 1    “
19.- 5        “ 3    “      2   “
20.- 14      “  1   “    10    “ 3   “
21.- 9       “  2    “     3      “ 4   “
22.- 11      “  5    “ 4     “ 2   “
23.- 12      “  4    “ 3    “ 5   “
24.- 8       “  3    “ 2    “ 3   “
25.- 14      “  3    “ 6    “ 5   “
26.- 20      “  5  “ 8    “ 7   “
27.- 11      “   3   “ 1    “ 7   “
28.- 12      “   6   “ 2   “ 4   “
29.-  7       “          7   “    
30.-   14      “ 11   “  2     “ 1   “
31.-    17     “  6    “      4     “     7   “     

  Total             222 67                 79 76
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Septiembre   Día invasiones Alta Central Baja
1.- 14   “ 2    “ 6   6   “
2 - 26      “ 6    “ 18   “ 2  “
3- 24      “ 11    “ 5   “  8   “
4.- 18      “ 2    “ 9   “ 7 “
5.- 28      “ 15   “ 6   “ 7  “
6.- 13      “ 4    “   6    “ 3   “
7.- 6         “              4   “ 2  “
8.- 10       “ 5   “ 3    “ 2  “
9.- 25       “ 11  “ 5   “ 9  “

10.- 14      “         5    “ 1  “ 8  “
11.- 14       “ 4   “ 7    “ 3   “
12.-   10       “ 1   “  5   “ 4   “
13.- 7       “ 5   “ 2   “
14.- 12       “ 3  “ 9   “   
15.- 6       “ 3   “ 3   “
16.- 3       “ 2  “       1   “
17.- 2       “ 2   “         2   “
18.- 4      “ 4   “
19.- 4      “ 1  “ 1      “ 2   “
20.- 10      “ 1   “ 5      “ 4   “
21.- 4      “ 3   “ 1   “
22.- 4       “ 9  “ 0 2 
23.- 5       “ 1  “ 2   “  2   “
24.-   3       “ 2  “ 1  “
25.-    4       “ 3   “    1  “
26.-    2       “ 2   “
27.- 2       “ 1   “ 1   “
28.- 3       “ 3   “
29.-    5       “ 5   “
30.-   5       “ 5   “

            Total         287     109 82 96
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Octubre   Día Invasiones Alta Central Baja 
1.- 4        “ 2   “  1   “    1
2.- 2        “ 1   “ 1  “
5.- 1        “ 1   “
7.- 3       “  3   “
8- 5       “    
9.- 8        “ 4  “ 1   “     3  “

10.-   6       “ 1   “ 5   “
11.- 3       “ 3  “
12.- 3       “ 1  “  2  ”   
13.- 3       “ 2   “ 1   “
14.- 2       “ 2  “      
16.- 3       “ 1  “  2  “
17.- 1      “ 1  “

Total   44 25   4 15

La calle mas atacada fue la de Mataró que cuenta ella sola 101 invasiones o 
sea la 1/5´47 parte de los atacados; pero hemos de considerar que esta calle es 
larga de unos cuatro Kilómetros, bastante poblada y con edificios de tres, cuatro 
y hasta cinco pisos. Muchísimas calles hay que no tuvieron ningún colérico, la 
mayoría por ser cortas o apenas urbanizadas. Dos hay con una sola invasión, que 
son las de Diputación y Cerdeña.

La parte más elevada de la población es la que da mayor número de invasiones; 
es la que contiene más habitantes y hasta la que reúne mejores condiciones 
higiénicas. Por la primera circunstancia, ya que no por la segunda, debe explicarse 
el exceso de invasiones sobre las otras dos.

La porción central y especialmente en la calle-carretera de Mataró, el suelo es 
tan bajo que desciende más que la parte próxima al mar. La última parte o baja, 
tiene las más pésimas condiciones, porque su subsuelo es un inmenso lodazal, 
pues el agua se encuentra a la profundidad de uno o dos metros.

Esta parte próxima al mar era, hace pocos años, muy pantanosa; en términos 
que sus escasos habitantes marchaban o morían a consecuencia de malaria, 
y aún conserva restos de lo que fue en la naturaleza y humedad del suelo. Es 
verdad que desde algunos años gracias a la aspiración continua de centenares de 
bombas que alimentan las calderas generadoras de vapor de fábricas y talleres, 
ha desaparecido el encharcamiento superficial, pero continúa aun el subsuelo 
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con grandes cantidades de agua, viéndose al practicar una excavación de dos 
metros de profundidad y hasta de menos, que mana o rezuma de todos lados. 
El suelo es arenoso en las secciones central y baja y arcilloso en la elevada. Así, 
pues, en aquellas son fáciles las filtraciones, y no tanto en la última.

A la profundidad de treinta metros en unos puntos y de menos en otros, se encuentra 
un estrato calcáreo de poco grosor relativo, que separa las aguas profundas de las 
superficiales y principalmente en una extensa faja de medio Kilómetro de ancho, 
dirigida de SO a NE que limita un abundantísimo rio subterráneo, que alimenta 
de agua en cantidad exorbitante, a muchos establecimientos fabriles.

Toda la población recibe directamente los vientos de levante; la parte alta siente 
la influencia del S y hasta del Si, lo propio que del viento N que tiene fácil entrada 
por la abertura del Besós, en el cerco que forman las montañas a la extensa 
llanura del lado izquierdo de Barcelona.

Los pisos bajos son, en su inmensa mayoría, excesivamente húmedos. Las 
letrinas, lavaderos y todos los depósitos de residuos nocivos, dejan filtrar los 
líquidos por su mala construcción. No es raro ver después de un caso de fiebre 
tifoidea que se repiten otros, formándose pequeñas epidemias en una misma 
calle, debidas sin género de duda a aquella desastrosa circunstancia.

Si atendemos que la población viene a tener 39,500 habitantes, si bien el 
censo oficial es de 23,982, resulta, que la proporción de las invasiones es 1,40. 
Descomponiendo el número de habitantes por secciones, para compararlas con 
su respectivo número de atacados, tenemos:

 Parte alta 16,500 hab. y 213 invasiones o sea 1´20

 Id. central  8,000 hab. y 162       id.  o sea 2´02

 Id. baja     15,000 hab. y 178      id.        o sea 1´18

II.Etiologia.

Casas de los primeros invadidos.- Influencia de los excesos en la alimentación.- 
Idem del agua.- Análisis microscópico de la de los manantiales públicos.- 
Influencia del miedo.- Idem de las condiciones del suelo.- Invasiones según 
los pisos.- Inmunidad relativa de ciertos barrios.- Condiciones individuales 
que favorecen la invasión del cólera: catarro gástrico; embarazo; edad; sexo.- 
Inmunidad.- Recaídas y recidivas.- Poderes contagiante e infectivo del agente 
colérico.- Manera de propagarse el cólera morbo asiático.- Naturaleza del 
cólera.- Cólera y paludismo.- Conclusiones.

Entrando ahora  a estudiar  la etiología, debemos repetir que los primeros atacados 
no procedían de fuera la población, y que aun cuando no se sepa si tuvieron 
relaciones con personas ú objetos infestados, es del todo punto presumible que 
dadas las continuas relaciones que tiene esta población con Barcelona, ya que 
forma su barrio industrial, el contagio se hubiese verificado en ella.

Una epidèmia de cólera en 1885
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Las casas de los primeros atacados reunían en general malas condiciones. 
Algunas más que habitaciones parecen pocilgas: los escusados están construidos 
dentro, junto al comedor o en uno de los corredores, de modo que los gases 
desprendidos se expanden fácilmente por la casa.

Pero algunas de ellas, aunque no construidas con lujo y elegancia, cumplen 
bastante las reglas higiénicas, tanto en la distribución interior como en su 
emplazamiento. Circunstancias conocidas podían en estos últimos casos, 
favorecer el contagio, influir en el desarrollo de la enfermedad, pues de aquellos 
individuos atacados, dos eran mujeres en estado de gestación y otro un obrero 
sin trabajo, padre de familia, que estaba mal alimentado y con fuerte depresión 
moral.

Y adelantando la epidemia llegó a observarse que no solo se cebaba en domicilios 
mal acondicionados sino en casas de regular y hasta exquisita limpieza, si bien 
en estas era más escaso número.

No hay ningún género de duda que la alimentación influía poderosamente en el 
desarrollo del cólera: mujeres se vieron de la clase acomodada, con buena salud, 
que cediendo a sus deseos comieron algunos higos o melón y fueron invadidas 
por el cólera. Un sujeto de 34 años que el día treinta de Agosto fue a Sarriá con 
motivo de un casamiento, comió y bebió en exceso, y fue atacado por la citada 
enfermedad aquella misma noche, muriendo a la tarde del siguiente día.

Los apuntes que recogimos en el teatro mismo de los sucesos, nos demuestran 
que las condiciones que imperaban entre los atacados son: suciedad, humedad 
de la vivienda, desarreglos en el género de vida, etc; algunos que reunían 
condiciones relativamente satisfactorias habían hecho excesos en la comida o 
bebida. Una joven de buena salud y constitución robusta se sintió atacada el día 
siguiente al de su Santo, después de haber comido y bebido más, mucho más, 
de lo que acostumbraba.

Tal es la influencia de los excesos, que en Madrid, en la calle del Amparo, el día 
11 de Agosto de 1885, después de haber celebrado el día antes la fiesta de San 
Lorenzo, cometiéndose abusos en el comer y beber, se ofrecieron diez y siete 
invasiones. Sabemos también que la cuaresma musulmana (Ramadan) es causa 
de muchos estragos, pues durante el día hay ayuno absoluto, incluso de agua, y 
de noche se repiten las orgias, situación que dura 28 días, creando una población 
aptísima para todo estado epidémico.

En estos casos puede desarrollarse la enfermedad ya por ser nocivas y tal vez 
portadoras del agente contagiante las sustancias ingeridas, o también por originar 
un catarro gástrico o intestinal, que obra facilitando el desarrollo en el organismo 
del citado agente.

Si la sustancia procede de puntos epidemiados más posible es el contagio, y si son 
frutas ú otros productos vegetales que deben comerse crudos con mayor motivo 
obrarán como transmisores. En esta epidemia no pudo descubrirse como en otros 
puntos, que un alimento sirviese de medio de propagación de la enfermedad o 
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contagiante, pero si pudo observarse, cuando menos, que el uso excesivo de 
frutos acuosos, jugosos o de mucha pulpa, fueron la causa próxima al desarrollo 
del cólera en algunos individuos.

Si al visitar a un colérico se veía limpieza en la casa y en su persona, y por 
parentesco o amistad no había estado junto a otro atacado, era seguro encontrar, 
indagando debidamente, que había habido algún desarreglo en el régimen 
alimenticio.

En el convento de Madres Escolapias se desarrolló el cólera entre las novicias, 
cuando ya finía la epidemia. Si se hubiese presentado primero entre las profesas, 
que tienen relación con el exterior mediante sus alumnas, seria explicable la 
manera de verificarse el contagio. Tampoco en todo el verano entró ninguna 
madre forastera, y tal como sucedió es natural suponer, que, más que otra cosa, 
debió influir el género de alimentación, que no por ser época epidémica dejarían 
de seguir las mismas prácticas monásticas de siempre.

El beber agua que contenga el agente productor de la enfermedad, hace explotarla 
rápidamente. Las observaciones de los autores ingleses sobre el particular son 
muy concluyentes. La epidemia localizada en Golden-Square fue sostenida por 
el agua infecta de una fuente. Los habitantes de Londres que tomaban el agua 
del Támesis desde Battersee hasta Waterloo-Bridge, ofrecieron una mortalidad 
de 163 por 10,000, pero los que bebían el agua del Támesis procedente de una 
parte no contaminada por la ciudad, solo dieron la mortalidad de 8 a 17 por 
10,000.

Se supuso en 1884 que las aguas del Segre que nace en Francia y recibe como 
afluente el rio La-Tet, que pasa cerca de Perpiñan, en donde se cebó la epidemia, 
propagaron la enfermedad a Artesa de Segre, Torres de Segre, Balaguer, Lérida y 
otras poblaciones; y al unirse con el Ebro pudo infectar a este rio, siendo causa 
entonces que se desarrollase el cólera en Ribarroja, Mora de Ebro, Benifallet, 
Cherta y Tortosa. Lo mismo pasó con el rio o rambla llamada Vinalopó, que corre 
cerca Novelda, el primer pueblo de España que ofreció el cólera en 1884, pues 
a partir de esta villa, Monforte, Hondon de las Nieves, Elche, etc, regado con la 
misma agua, fueron también invadidos. La Comisión de la Academia de Medicina 
de París, que dictaminó sobre el cólera habido en Francia en 1885, señaló el rio 
Huveaune como vía de propagación del cólera en Marsella y el ingeniero en jefe 
de los trabajos del puesto de la ciudad citada, Sr. A. Guérard, señala también la 
triste influencia del mismo rio que da a la ciudad 75 litros de agua por segundo, 
destinada a usos domésticos.

Esta causa de contagio no es digna de mencionarse en esta localidad. Solo 
conocemos un caso que pudiese ser debido al uso de agua de malas condiciones: 
fue el de un hombre sexagenario que trabajando en el campo bebía grandes 
cantidades de agua de una sangradera de la Acequia Condal. Y el análisis 
microscópico practicado por el doctor Botey, demostró que el agua de esta 
acequia, que procede de Moncada, contenía el bacilo vírgula desde la salida del 
Clot, punto de donde partía la que aquel sujeto usaba.                    
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Para evitar la alteración de las aguas privose el lavar en esta Acequia como 
anteriormente apuntamos.

El agua de los manantiales públicos era analizada cada dos días por el citado 
Dr. Botey, no viéndose nunca que ninguna de ellas ofreciese nada sospechoso, sí 
bien un día infundió algunos temores la procedente de casa Codina.

El contagio que podía venir por esta vía estaba completamente privado. Y como 
casi todos los vecinos tenían especial cuidado en no beber otra agua que la de 
fuente, de ahí que si el uso del agua originó algunos casos de cólera fuesen en 
poco número.

Para saber cómo atajar un foco colérico, que se había presentado en una casa de 
la calle Díagonal, número 27, donde después de tener el cólera una puérpera, se 
presentaron en 48 horas dos casos nuevos entre los otros habitantes, se procedió 
al análisis microscópico del agua del pozo, que no demostró existiesen en ella los 
microbios estudiados por Koch y Ferran.

Tampoco puede creerse que el uso de baños durante aquel verano pudiese originar 
ninguna invasión, porque aunque sean ciertas las opiniones expuestas por el 
distinguido hidrólogo Dr. E. Moreno, en un artículo publicado por los Anales de 
la Sociedad Española de Hidrología, de que el tomar baños de agua cargada de 
principios nocivos, ya coléricos, ya tíficos, puede ocasionar estas enfermedades, 
si exceptuamos algún muchacho, nadie más por atrevido que fuese, se arriesgó 
a meterse en el agua.

El miedo obra como causa predisponente para el desarrollo del cólera: el 
miedo no da origen a la enfermedad, produce, si, ciertos trastornos digestivos, 
inapetencia, diarrea o vómito, que aunque de origen nervioso, disponen el terreno 
para el contagio. Solo sabemos de dos señoras, que murieron del cólera, vivían 
aterrorizadas y parecían desfallecer solo al oír nombrar la enfermedad, y de otras 
que, a pesar de temerle tanto como aquellas, no ofrecieron ningún trastorno 
durante la epidemia, excepto algunos ataques de cólicos, diarrea y vómitos. Y 
es que estas últimas vivían más aisladas que las dos primeras, a las cuales el 
mismo interés de saber cuanto sucedía, las llevaba a puntos donde se exponían 
al contagio.

El terror que acoge a los habitantes de una población epidemiada es causa de 
que el cólera cause mayores estragos, terror descrito por el célebre Manzoni y 
visto en Nápoles hace apenas dos años, cuando azorado por los estragos del mal 
corría el pueblo, sucio y haraposo gritando o imprecando por las calles, sacando a 
imágenes en procesión entre alaridos espantosos, juramentos y cantos sagrados.

Algún hecho podríamos citar acaecido en esta población que demuestra la 
influencia triste que ejerce el miedo, y perteneciente, por desgracia, a individuos 
de la clase médica, que obraron con excesiva ligereza al extender la papeleta de 
defunción.

Sujetos abandonados antes de morir o que permanecieron solos y sin ningún 
auxilio, se vieron algunos. Una joven fue abandonada por su amante a mitad de 
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la tarde, cerrándola en la habitación y dio parte de su muerte al anochecer, hora 
en que realmente se encontró ya cadáver y con las mas horribles contracturas 
musculares. Obreros que trabajaban en la construcción de un puente sobre el rio 
Besós abandonaron en un campo a uno de sus compañeros, atacado de cólera.

Pero el pavor que infunde el cólera no muestra solo sus efectos durante la epidemia, 
sino que al cabo de mucho tiempo aún sienten algunos sujetos pusilánimes, el 
resultado de los tormentos morales que cuando aquella sufrieron. Y son de tal 
carácter estas perturbaciones que tienen cierto aspecto de perturbación mental. 
Dos señoras jóvenes de buena posición social, nerviosas en extremo, sufren 
actualmente tal emoción al pensar en el cólera, que tienen diarrea, palpitaciones, 
sofocación, temblores y a veces casi un verdadero desmayo Conocen su estado 
pero no pueden evitar tal impresionabilidad que las domina totalmente (1).

(1) Conocemos un hombre de 56 años, que padeció el cólera en 1865, que 
no podía encontrar a raíz de su enfermedad el Viático por la calle, sin sufrir 
espasmos musculares y a veces completa pérdida de conocimiento.

Los autores clásicos consideran predispuestas al cólera: 1º las personas que 
viven en malas condiciones higiénicas por lo que hace el alimento y bebida y a 
las habitaciones; 2º aquellas que cometen imprudencias en el comer o beber, 
o que se exponen a la intemperie; 3º los sujetos debilitados por el abuso de 
alcohólicos; 4º los que padecen enfermedades crónicas de vientre.

La exactitud de estas condiciones está comprobada en parte con lo expuesto 
anteriormente; ya veremos después lo propio de las restantes.

Veamos ahora la influencia que la naturaleza del suelo y no elevación sobre el 
mar tienen en el desarrollo del cólera.

El cólera como enfermedad que se desarrolla epidémicamente, tiene semejanzas 
generales con la fiebre amarilla, oriunda de las orillas del Mississipí, así como él 
lo es del Ganges o mejor del delta que forma este rio con el Brahmaputra.

Boudin ha sostenido que el cólera se desarrolla más en los terrenos porosos, en 
los aluviones, que en los compactos; pero el Dr. Walter ha visto en Guadalupe que 
la epidemia se hizo más violenta en la región volcánica, en la cual la mortalidad 
fue 13’41%, cuando en la calcárea fue solo de 3’7%. Se ha dicho también 
que se ha visto esta enfermedad sobre la roca caliza de Malta, en el Karst de 
Carnolia, el suelo granítico de Helsingfors y el suelo laterítico del Indostán, pero 
investigaciones minuciosas han comprobado que dichos suelos eran porosos o 
permeables, favoreciendo la filtración a través de sus capas hasta llegar a las 
mas profundas que son las que reúnen los caracteres geológicos primeramente 
reconocidos.

Pettenkoffer y otros epidemiólogos consideran a Lyon como población inmune a 
pesar de estar asentada sobre terreno de aluvión, en la afluencia de caudalosos 
ríos; pero la estadística presentada por el Dr. Rodet, de dicha ciudad, demuestra 
que en algunas epidemias de cólera el número de atacados y muertos, aunque 
pocos en relación con los de Paris, lo fueron bastante dada la masa de población.
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Dadas las condiciones del suelo de este pueblo la parte baja debía de ser la mas 
expuesta; pero sí atendemos que el suelo arcilloso de la parte alta es favorable a 
las filtraciones y hasta al sostenimiento de la humedad, comprenderemos como 
atacó de una manera equitativa a toda la población.

La influencia de la humedad juega un papel de primer orden en el desarrollo 
del cólera, y más según aquellos autores que lo consideran una variedad de 
paludismo, ya que sabemos que el microbio productor de la malaria se desarrolla 
especialmente en localidades húmedas y pantanosas.

La influencia de la humedad la demostró Vogt al deducir de sus observaciones 
que en los pisos bajos y húmedos hay mayor número de casos, hecho que se 
comprobó en Madrid en la epidemia de 1865.

Las huertas de Valencia y Murcia favorecieron el incremento de la epidemia, por 
el encharcamiento continuo de aguas que en ellas existe.

En el curso de una epidemia, aumentan las invasiones después de un día 
húmedo, lluvioso o borrascoso. En la ciudad de Murcia se observó el aumento 
del mal después la lluvia. También en Spezia (Italia) en la terrible epidemia que 
sufrió en 1884, se comprobó lo mismo, según ha escrito el Dr. Fiorani, médico 
de la armada italiana. En este pueblo pudimos observar lo siguiente.

En los días 30 y 31 de Agosto hubo aumento, notándose que en algunos enfermos 
evolucionaba la enfermedad con rapidez suma. Entre once individuos (entre otros) 
que fueron invadidos el 31, murieron seis el mismo día. El día 29 sopló levante, 
el cielo siempre estuvo encapotado y llovió a ratos; y sin duda por esto vemos que 
de 7 invasiones que hubo en este día, se ascendió a 14 en el siguiente.

La noche del primero de Setiembre fue semejante al día del 29 de agosto y de 
14 invasiones que en aquel día se registraron pasamos a 26 en el día dos y a 
24 en el tres.

A las nueve de la noche del día 9 de Setiembre empezó a lloviznar, estado 
meteorológico que duró hasta el día próximo, a pesar de lo cual no se observó 
recrudescencia en la enfermedad, sino descenso paulatino hasta el día 14.

El día 19 de Setiembre llovió algo por la noche; el día 20 hubo aumento.

Durante los días 25, 26 y 27 llovió torrencialmente, hizo bastante fresco y hubo 
un notable descenso; desapareció de momento el cólera en las partes baja y 
central y continuó, acrecentándose, en la parte alta; para llegar al 6 de Octubre 
en que fue 0 el número de invadidos; pero como en este día lloviese todas  las 
veinte y cuatro horas muy acompasadamente, en el día 9 hubo ocho invasiones 
y seis en el día 10.

En el día últimamente citado cambió la temperatura, descendió el termómetro 
y sopló viento muy fresco, a veces casi huracanado; la atmósfera sin nubes ni 
celajes, se presentaba diáfana y transparente. Ya no hubo ningún ascenso, sino 
disminución sucesiva hasta el 17 en que terminó la epidemia.
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Lo observado después de las lluvias de los días 25, 26 y 27 de Setiembre, o 
sea la cesación por algunos días de la enfermedad en la parte baja y la completa 
desaparición en la central, si exceptuamos solo 4 invasiones en el espacio de 
24 días, viene en apoyo de la teoría de Pettenkoffer, según el cual el ascenso 
del nivel de las aguas influye poderosamente en la cesación de una epidemia, 
pasando lo contrario cuando hay descenso. Es innegable que después de dichas 
fuertes lluvias debía de ascender considerablemente el agua del suelo de aquellos 
puntos, por acumularse en ellos toda la que cae en la parte alta y en la montaña 
de la población, y en especial el aumento de la altura del nivel normal de las 
aguas, había de existir en la parte central de la población, que, como en otro 
punto hemos dicho, es casi más profunda que la tocante al mar.

Para explicar la recrudescencia de la epidemia después de lluvia, dicen los autores 
que el esporo colerígeno necesita cierto grado de humedad para evolucionar 
y transformarse definitivamente en microbio, y que el suelo húmedo y con 
temperatura templada le presta elementos para esta transformación. Compruebe 
o no el estudio microscópico estos hechos, en clínica no dejarán de ser ciertas 
estas relaciones observadas entre la humedad y aumento de la epidemia.

Aunque sea adelantarnos algo, diremos que tal vez aquí hallemos una comprobación 
de la manera de efectuarse el contagio, pues según los experimentos de Miquel, 
del laboratorio de Montsouris, los microbios del aire menguan mucho en día de 
lluvia y aumentan en los de sequedad, si bien disminuyen después si persiste 
el tiempo seco. Existiendo pues, en día de lluvia y los siguientes de humedad, 
mayor número de microbios en el suelo que en el aire, es casi seguro que el 
aumento de las invasiones es debido al uso del agua o de vegetales que se 
comieron crudos sin lavarlos escrupulosamente.

También se da como cierto que predominan las invasiones en la parte baja de 
una población, si por sus condiciones topográficas ofrece declive. Con todo, el 
cólera se ha observado en América a la altura de 2000 metros, en Asia a 2500 y 
en Europa no ha pasado jamás de 600 a 800. La fiebre amarilla es más sensible 
al parecer a la disminución de presión, porque esta enfermedad tan terrible en 
Vera-Cruz no se desarrolla en Méjico; créese que no pasa de una altitud de 
1100 metros, pero un médico francés ha expuesto últimamente que puede llegar 
a mayor altura y que no es cierta la opinión de que solo recorre los litorales 
marítimo y fluviátil.

Farr, con respecto a Londres, sentó en 1852 la teoría, que fue confirmada por la 
epidemia de 1866, de que la mortalidad por cólera está en relación inversa de 
la elevación del suelo habitado. Si en algunas epidemias, por lo contrario, se ha 
visto que en una población de suelo accidentado, ha predominado en los sitios 
altos con preferencia a los bajos, como en Marsella en 1834, en Paris en 1853, 
en Viena en 1854, Zurich en 1855 y en Praga en 1849 y 1866, hace considerar 
que el influjo del nivel de una población estribará en ciertas particularidades del 
suelo, que no siempre las ofrece apropósito un sitio bajo.
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En la epidemia que ha asolado a España en 1855 se ha observado en Chinchón 
que quedó limitado el cólera en el barrio más alto y más ventilado, llamado de 
San Antonio.

También en esta población hemos visto la frecuencia relativa de casos en la parte 
alta, que a igual de la villa citada anteriormente, es más ventilada que la baja, al 
propio tiempo que más seca, aunque no sea completa esta sequedad, pues hay 
muchas viviendas en piso bajo que son bastante húmedas.

Para saber si aquí tenia explicación la observación del Dr. Vogt, de que en los 
pisos bajos menudean las invasiones, hemos analizado los 553 casos conocidos 
y visto que se observaron 173 en tiendas o sea la 1/3’19 parte, cifra que nada 
demuestra, pues son muchas las casas que solo constan de bajo y primer piso, 
habitados por una familia, particularmente en la parte elevada de la población.

Se ha visto también que el cólera se ha cebado en ciertas casas atacando a 
muchos habitantes, y dejando a veces libres a las inmediatas. En la calle de 
Almenara Alta empezó la enfermedad atacando a un tifódico y se contagiaron seis 
individuos más de la familia; en otra casa de la calle de Puigjaner  en contacto 
por dos lados con la anterior, ambas muy húmedas, por no recibir apenas los 
rayos solares, se contaron más tarde cuatro coléricos. Aquí es probable que 
hubiese filtraciones de la letrina de la primera al pozo de la segunda, pero no 
se practicó el análisis microscópico del agua. En una casa de la calle Díagonal 
empezó el cólera por el piso bajo y después se ofrecieron cuatro invasiones más 
en los pisos altos; se analizó el agua y no se encontró nada de particular; en las 
casas próximas no hubo ninguna invasión. En otra casa infestada de la calle de 
S. Juan de Malta hubo 7 coléricos de una misma familia en el espacio de dos o 
tres días, de los cuales fallecieron 4; y en el pasaje de Gayolá se observaron 4 
invasiones con una defunción, en una casa; y en otra, cuatro atacados que todos 
fallecieron, dos en su domicilio y dos en el Hospital.

En algunas localidades se ha notado una desgraciada tendencia a ofrecerse en 
distintas epidemias el primero o uno de los primeros casos, en la misma casa; 
hechos explicables para nosotros, solo cuando sean la casa o casas que ofrecen 
los primeros coléricos, las que tomen agua de algún rio o rambla que lleve el agua 
infestada, antes que las restantes de la población.

Así se dijo que en Alcalá de Henares en Julio de 1885, recayó el primer caso de 
cólera en una casa de la calle de Gallegos, la misma en que se ofreció el primer 
atacado en 1865. En Madrid, según el Dr. Camisón, acaeció un hecho semejante.

Varias veces hemos dicho que la epidemia se diseminó por la población; pero 
algunos barrios quedaron casi completamente libres. En el denominado de las 
Torres solo sabemos de un sujeto procedente del Pueblo Nuevo, que murió 
sin asistencia facultativa. En el grupo de casas del cruce de las calles de la 
Independencia y Consejo de Ciento, solo se dieron a conocer dos casos. Y en 
cambio, un barrio que comprende el núcleo del Ensanche de la población, cerca 
el convento de las Salesas, se ofrecieron  tan repetidos los casos que casi puede 
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asegurarse que fue la parte de la población más castigada, en tanto que llegaron a 
55, que representan poco más de la décima parte del número total de invadidos.

No sabemos a que atribuir tales diferencias, pues el género de vida de los 
habitantes de estos barrios es igual, y hasta era de suponer que los del segundo 
citado diesen mayor contingente a la enfermedad reinante, por ser casi todos 
aragoneses, que comen sustancias indigestas, pocas veces cocidas, y beben 
alcohólicos en abundancia, al mismo tiempo que trasnochan pasando las horas 
en cafés y tabernas.

Entrando a otro orden de causas, debemos decir que padecen el cólera más 
fácilmente aquellos individuos enfermizos y debilitados por otras enfermedades. 
Dos sujetos hemos visto que estaban en cama con catarro gástrico apirético; 
ambos empezaban a tomar algún alimento sólido y tuvieron el cólera sin salir de 
su casa, pues ni aún se levantaban de la cama y sin visitarles ninguna persona que 
tuviese tratos con coléricos. Estos dos casos ofrecen ancho terreno de discusión 
sobre el contagio del cólera; en otro punto volveremos a ocuparnos de ellos; 
aquí citamos el hecho para demostrar la predisposición en caso de catarro del 
estómago. Algunos autores hacen depender de este trastorno en el tubo cibal, la 
llamada “predisposición” al cólera, denominándola “causa individual”, así como 
a la contagiante “causa específica”.

Ya anteriormente al hacer mención de muchos individuos que padecieron el cólera 
morbo asiático después de un exceso en la alimentación, hemos supuesto que a 
igual que el miedo obra produciendo un trastorno en la mucosa del estómago o 
en la de los intestinos, que facilita la evolución del agente contagiante.

De una manera parecida se explica el Dr. Candela (Progreso ginecológico, 10 de 
Junio de 1885) el porqué son atacadas tan frecuentemente las embarazadas, 
hecho observado en todas las epidemias y desgraciadamente en grado excesivo 
en la de este pueblo. Dice aquel distinguido profesor que la gestación perturba el 
sistema de los centros circulatorios y capilares sanguíneos, fraguándose estados 
congestivos en la mucosa digestiva, comenzando en la boca y terminando en 
el ano. «Bajo la influencia de estos estados congestivos, dice, de estos citados 
catarrales, en los que siempre hay que suponer alguna descamación epitelial de 
la mucosa, es fácil comprender que la absorción de toda sustancia tóxica puesta 
en contacto de dichos órganos sea fácilmente absorbible, y como de otra parte 
los elementos oxidantes de la sangre hayan sufrido también alguna perturbación, 
como lo demuestra la hidrohemia de las embarazadas, de aquí que el principio 
venenoso introducido tan fácilmente en la economía y en el torrente circulatorio 
principalmente, pueda con más libertad llevar su nociva influencia sobre todos 
los órganos y sistemas de la economía, en especial sobre los centros nerviosos, 
si el veneno es de los que químicamente hablando evidencian alguna mayor 
afinidad con la célula que preside a la formación de dichos centros.»

A más de este estado de las vías digestivas, las embarazadas sienten caprichos 
respecto la alimentación, los cuales, dado su estado, procuran siempre los 
allegados satisfacer, y esto también influye aumentando las probabilidades de 
contagio.
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La edad modifica también la proporción de las invasiones. Una estadística 
francesa da los siguientes datos: de cada 100 atacados 56 tienen de 20 a 40 
años, 26 de 40 a 60 y 18 de 0 a 20. 

Otra estadística referente a nuestro país debida al insigne médico Dr. Samano, 
que tanto y tan concienzudamente observó y estudió el cólera, demuestra la 
escasa diferencia entre la mortalidad en Francia y España.

En esta población se descomponen las invasiones por edad de la manera 
que exponemos, sin diferir en el fondo de las estadísticas citadas, mostrando 
predominio la edad comprendida entre 25 y 40 años.

   Varones.         Hembras.             Total.

De 0 a 3 años   15   12  27
De 3 a 6   “  27   33  60
De 6 a 13 “  26   35  61
De 13 a 20 “  18   33  51
De 20 a 25 “  8   19  27
De 25 a 40 “  39   79             118
De 40 a 60 “  15   18  33
De 60 en adelante  5                     14          19 
              153                            243                  396
   
  Varones cuya edad no consta     55
  Hembras id. id.              102
  
  Total de invasiones          553

Las mujeres ofrecen también mayor contingente que los hombres, ya sea por 
no someterse tan estrictamente a las reglas higiénicas obedeciendo a sus 
caprichos y deseos, ya por su mayor flaqueza fisiológica que ellos. Como se 
ve en la estadística transcrita, ha habido en este pueblo 208 varones y 345 
hembras atacados. Sámano en 1500 enfermos encontró 571 pertenecientes al 
sexo masculino y 929 al femenino.

Poco podemos decir de la inmunidad que algunas personas ofrecen para el cólera. 
La mayoría de enfermedades infecciosas dan inmunidad a los que las padecen, 
esto es, colocan al organismo en condiciones de no sufrir una nueva invasión, o 
si la sufre es una enfermedad atenuada. Esto se observa con la peste negra, la 
fiebre amarilla, la peste bubónica, la fiebre tifoidea, el carbunco en los animales, 
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etc. Si acudimos al testimonio de médicos muy ilustres, Sámano, Pettenkoffer, 
Griessinger, y otros, sabremos respecto al cólera que el individuo atacado una 
vez, es rarísimo que vuelva a padecerlo en la misma epidemia o en otra. Se citan 
ejemplos de individuos que han padecido dos y tres veces el cólera, pero son 
excepcionales y no destruyen la regla general.

Según el informe de la Academia de Medicina de Paris se observó en la última 
epidemia de Francia, un caso de recidiva por 213 invasiones.

En la epidemia que describimos no conocemos ninguna recidiva, ni ningún 
individuo que habiendo padecido el cólera en epidemia anterior, lo padeciese 
en la actual; pero en 1865 se observó un anciano que lo sufrió dos veces, al 
principio y fin de la epidemia, curándose también de la segunda invasión. En 
Mayo de 1885, padeció un sujeto que trabajaba en el cementerio de la montaña 
de Montjuich, un ataque tan fuerte de diarrea, con cámaras riciformes, calambres, 
vómitos y cianosis, perfrigeración, afonía, afilamiento del semblante, etc., que 
se consideró como cólera asiático, dándose parte de ello a la Alcaldía; curó 
de tal estado y durante la epidemia que se desarrolló a los tres meses no tuvo 
novedad, hasta que a mediados del mismo mes del presente año se repitieron los 
síntomas descritos, no faltando ninguno de los propios del cólera morbo asiático, 
lográndose también la curación. Este sujeto es pobre y está muy mal alimentado, 
y, como ya hemos dicho, trabajaba en 1885 en el cementerio SO y según refirió 
tuvo que beber agua en descomposición; en el presente año recoge estiércol 
en la plaza de Palacio, lo que no le da para atender a sus más imprescindibles 
necesidades.

Aquí pueden haber existido dos invasiones de cólera esporádico, lo cual prueba 
que esta enfermedad, si es de origen parasitario como suponemos, no da 
inmunidad completa, como tampoco la da el cólera asiático.

Por esto aceptamos la opinión del Dr. Pulido que en un trabajo sobre la inmunidad 
del cólera, presentando a la Real Academia de Medicina de Madrid, dice: «La 
afirmación de que un ataque de cólera predispone a sufrir otro, entraña una 
idea errónea;» que «la inmunidad producida por un ataque de cólera tiene una 
duración indeterminada y que puede variar en cada sujeto,» inmunidad que «será 
de las más pasajeras porque el agente específico del cólera obra en virtud de una 
acción tóxica.»

Si no hemos observado recidivas, hemos si visto muchas recaídas en el momento 
que el enfermo empezaba a tomar alimentos líquidos, especialmente caldo; y 
se explica fácilmente esto; por el plan terapéutico adoptado y por los trastornos 
fraguados en el intestino, desaparecían las condiciones necesarias para el 
desarrollo de la Peronospora ferrani; pero en el momento que llegaba en el aparato 
digestivo un líquido como el caldo, que contiene elementos para su desarrollo, en 
tanto que en los laboratorios sirve de medio de cultivo, evolucionaban otras vez 
los microbios que tal vez estaban próximos a morir.

Entrando a otro orden de consideraciones diremos que el cólera es enfermedad 
contagiosa, esto es, que su agente productor es trasmisible de un individuo 
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enfermo de ella a otro que no lo esté. Al propio tiempo es enfermedad contagiosa, 
porque desarrolla en el organismo una acción patógena.

El cólera difiere de la disentería y de las fiebres intermitentes en que su veneno 
después de haber ocasionado estragos en el organismo y reproduciéndose en 
él, puede atacar a otro. Así es que multiplicado y conducido en la misma India 
por los peregrinos, es trasportado por las caravanas a la alta Asia y a la Rusia 
oriental; por los ejércitos al Cáucaso; por los emigrados a América, y por los 
peregrinos musulmanes de la India a la Meca, de donde pasa a Egipto y de 
esta a Europa. Los habitantes del África central que no tienen ninguna relación 
comercial con los restantes del globo, escapan a la devastadora influencia del 
cólera morbo asiático.

Las fiebres palúdicas, aunque no tan contagiosas como el cólera morbo, algo 
lo son no obstante, habiéndose observado algunos hechos que demuestran la 
trasmisión. Nosotros conocemos los siguientes. Un sujeto procedente de los 
confines de la provincia de Tarragona pasa algunos días en casa de un amigo; 
padecía la enfermedad citada y al cabo de poco (no podemos fijar la fecha), 
dos hermanitas hijas del amigo que le recibió ofrecían la también, la cual cedió 
pronto al uso de la quinina. En el curso de 1880 de clínica de Obstetrícia a cargo 
del ilustre decano de la Facultad de Medicina de Barcelona, Dr. de Rull, parió 
una mujer de 30 años que padecía fiebres maláricas, y el recién nacido su hijo, 
ofreció durante una serie de días alternos, unos ataques especiales que cedieron 
a las fricciones de sulfato de quinina por el método [masquialátrico].

El cólera muchísimo más contagioso, no lo es siempre con la misma intensidad, 
no tal vez porque el agente haya perdido sus condiciones de actividad sino porque 
el punto donde se presentan algunos casos sin que se llegue a propagar, no las 
reúne apropósito para que evolucione debidamente. Respecto a su propagación 
existe la más completa variabilidad: ha bastado a veces la entrada de un colérico 
en un hospital para que en él se cebara la epidemia de un modo horrible, como 
se vio en Paris en 1849 en el hospital de la Salitreria; en otras ocasiones muchos 
coléricos admitidos en el hospital (ej. el de Rouen en 1873) se han mezclado 
indistintamente con los demás enfermos, sin que se comprobase ningún caso 
positivo de trasmisión o de contagio.

Si admitido un colérico en una localidad hasta entonces libre, se infestan las aguas 
Ya directamente por las evacuaciones gastro-intestinales, como pudo observarse 
en Monteagudo; ya por lavar en las corrientes la ropa de su procedencia, la 
propagación es rápida, formidable y pavorosa, por extenderse con el uso de las 
aguas, como ejemplos hemos citado más arriba.

En España durante la terrible epidemia de 1885, muchas veces propagaron el 
cólera individuos enfermo procedentes de puntos infectos: Játiva y Alcira son una 
prueba de ello desde el comienzo de la epidemia. Las cuadrillas de segadores 
propagaron el cólera al centro y norte de España, que como dijo un escritor, bien 
podían llamarse las tales, “cuadrillas de la muerte.”
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El aire, a pequeñas distancias, es para algunos autores agente trasmisor del 
microbio; hasta algunos consideran como tales a las moscas, insectos que 
pueden, según nosotros, ser en algunas ocasiones vehículos del bacilo vírgula, 
pero no para largos trechos, sino para pequeñas distancias. Médico español ha 
habido, que ha descrito una “enfermedad” observada por él en las moscas, la 
cual por la frecuencia de las evacuaciones ventrales y necesidad de beber agua 
que dice les producía, la atribuyó identidad con el cólera morbo, que a la sazón 
padecían los individuos de la especie humana, residentes en el lugar de sus 
observaciones.

El Dr. Martin Ayuso presentó en el Congreso médico regional Navarro de 1886, 
una memoria con este título: «¿El cólera es infeccioso, contagioso o miasmático-
contagioso?» en la cual demuestra entre otras cosas que esta enfermedad no es 
tan temible como otras por lo que refiere a su contagiosidad. Cita lo sucedido 
en el mismo pueblo de Monteagudo, donde entre 700 habitantes hizo el cólera 
270 víctimas, y el médico, el párroco, el secretario y dos mujeres del pueblo que 
estuvieron siempre al lado de los coléricos permanecieron indemnes.

De un cuestionario enviado por la Academia de Medicina de Paris a los médicos 
franceses, resulta que de 3,710 casos observados, se han notado 93 trasmisiones 
directas, o sea una vez por cada 40 casos; pero cada vez que un colérico ha 
trasmitido el contagio lo ha hecho a dos personas.

Según hemos podido observar en esta epidemia estamos persuadidos que 
el cólera si se trasmite por el aire es solo rarísimamente y a muy pequeñas 
distancias. Varios ejemplos podemos citar que demuestran la poca contagiosidad 
por el aire. Uno de ellos quizá el más concluyentes: una joven embarazada de 7 
meses contrajo el cólera; tuvo síntomas de parto durante el ataque; fue preciso 
intervenir para la expulsión del feto y la placenta y durante una tarde y toda una 
noche, permanecieron seis personas en el dormitorio de la enferma, pequeño, 
bajo y mal ventilado, como propio de un entresuelo y ninguno de ellos ofreció 
ningún trastorno.

Algún caso podría hacer sospechar el contagio por las vías respiratorias: un sujeto 
que estaba dirigiendo la desinfección en una casa de coléricos, sintiose atacado 
de la enfermedad reinante, sin haber hecho ningún abuso ni en la alimentación ni 
en la bebida, ni haber sufrido cortes de transpiración, ni estar bajo la influencia de 
ningún estado moral deprimente, circunstancias que obran, sino como causales, 
como predisponentes. Algunos suponen que el bacilo no penetra en el círculo 
sanguíneo pasando el epitelio de las vías respiratorias, porque no tiene medios 
favorables a su desarrollo, pero que mediante el aire es llevado el parásito a la 
boca, tragado con la saliva y conducido al estómago y por fin a los intestinos en 
donde evoluciona.

Hemos visto enfermos con catarro gástrico que han padecido el cólera sin haber 
salido al exterior, sin haberse alimentado más que de caldo o sopa, sin haber 
bebido agua sospechosa, etc. Cabe en estos casos hacer las siguientes preguntas:
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1º La via de entrada podía ser el aparato digestivo y los alimentos el agente 
portador del bacilo vírgula? -La alimentación era buena, de largo tiempo igual, 
escasa y cocida.

2º Y el aparato respiratorio? No, si admitimos las ideas de Ferran, pues no reúne 
el pulmón condiciones suficientes como medio de cultivo.

Pero suponiendo vehículos el aire y agua; podía el contagio hacerse por el aparato 
digestivo con el agua?

No se presentó ningún caso de cólera en la misma casa ni en las vecinas, ni otra 
persona de la familia padeció la enfermedad.

Podían ser los esporos llevados por el aire y tragados con la saliva?

De ninguna manera.

También podría suponerse que cierto número de microbios, exiguo es verdad, 
existiese en el agua y que fuese inofensivo a los sanos por el buen estado de los 
jugos gástricos y perjudicial a aquellos con catarro de las vías digestivas.

El anciano aquel, citado al principio de esta Memoria, que murió en la calle 
de Coradino a consecuencia del cólera, parece raro que no hubiese convertido 
aquel sitio en foco intenso de epidemia, porque como se adoptaron medidas de 
desinfección y las personas que le asistieron, miserables mendigos, desconocen 
las mas rudimentarias reglas higiénicas, era muy fácil el contagio y diseminación 
del mal, dado que fuese grande su poder contagiante.

La mujer que cuidaba el primer colérico que vimos negaba rotundamente el 
diagnóstico, y nos mostraba las sábanas de la cama mojadas del todo por los 
líquidos evacuados, diciendo que el mal le venía de haber bebido aguas sucias 
que se le encharcaron en el estómago, como pretendía demostrarlo con el líquido 
que salía de su estómago e intestinos. Y con las manos y brazos mojados por 
aquel líquido, arregló la comida, cortó pan y ni ella ni ningún otro individuo de 
su familia, ofrecieron en aquel momento ni en toda la epidemia, ningún síntoma 
colérico.

Otra clase de hechos nos va a demostrar que el agente del cólera o su producto, 
o no se extiende por todo el organismo y elimina por las distintas vías, o no goza 
de gran poder contagiante. Hervieng ha demostrado y nosotros visto claramente, 
que el cólera no suspende la secreción láctea y que solo falta o disminuye cuando 
un ataque serio compromete la vida.

Visitamos a una mujer atacada de cólera en el período de lactancia, que dio el 
pecho a su hijo hasta que la enfermedad estuvo bien desarrollada, sin que le 
produjese la más ligera diarrea, ni una arcada, ni diese un grito por cólico intestinal. 
Como continuase muy intensa la secreción láctea durante la enfermedad, se 
encontró un cachorro que le vaciara los pechos, sin que tampoco este ofreciese 
nada de anormal, ni llegase a disminuir de peso o volumen.  Y, lo que es más, 
y aquí citamos un hecho que debiera haber merecido la debida recompensa, un 
enfermero del hospital, para disminuir los sufrimientos de una pobre colérica, la 
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practicaba dos o tres veces al día la succión de las mamas y aunque tirase la 
leche extraída, siempre ingería alguna cantidad, suficiente y hasta excesiva, para 
poderle contagiar.

Desconocemos si en la leche existe el bacilo vírgula o su ptomaina, pero esto 
basta para demostrar que si los contiene no desarrollan de necesidad el cólera.

Presentando un caso de cólera en una localidad, a veces se propaga la enfermedad 
con rapidez o bien queda aislado. Esto no tiene nada de particular y es casi 
siempre explicable. Más difícil es explicar lo que pasó en este pueblo. Los primeros 
casos que se observaron a principios de Agosto, antes del día 7, no contagiaron 
los individuos atacados en esta fecha, por no tener ninguna relación entre sí y 
por estar a grandes distancias unos de otros. No hay duda que la enfermedad fue 
importada de Barcelona, pero es extraño lo observado, que sin verse durante tres 
días más que algunos casos aislados, estuviese ya al cabo de ellos diseminada la 
epidemia por la población, aunque no con intensidad exagerada.

Esto hace suponer que  existía diseminado por los distintos puntos de la población, 
el agente productor del cólera, en estado latente si así puede decirse, y que en 
un momento dado y sin poder conocer la causa, evolucionó rápidamente dando 
origen a la serie de invasiones conocidas. No fue lluvia ni viento la causa que 
pudiese influir; el cielo no estuvo ni un día cubierto y el calor no era excesivo.

No podemos interpretar los hechos; los mentamos tal como se ofrecieron para 
que otras deduzcan la causa que los originó.

Hechos semejantes se observaron en Buñol el 29 de Mayo de 1885, donde 
fueron atacados en un mismo día dos hombres y cuatro mujeres que estaban 
muy distantes entre sí; en Nules el día 4 de Junio, siendo atacados en la noche 
de aquel día, festividad del Corpus, siete personas, todas de una manera grave, 
que vivían en diferentes puntos de la población, sin que hubiese entre ellas roce 
ni relación alguna.

Mucho tiempo puede permanecer el bacilo vírgula en una localidad, sin que dé 
lugar a ninguna manifestación, esto es, sin que ataque al hombre. Los ejemplos 
más claros son los procedentes de epidemias desarrolladas a bordo, para lo 
cual citaremos lo observado en Spezia en 1884, según ha referido el Dr. Fiorani 
en el Giornale medico del Rº Esercito e della Rª Marina, Marzo de 1885. Una 
embarcación francesa (Jean Mathieu) salió de Marsella para Spezia y ofreció el 
primer colérico a los ocho días de haber salido de aquella ciudad infestada. El 
buque mercante Malabar, procedente de Ventimiglia, tuvo un caso de cólera a 
bordo a los 10-11 días de su partida. El Washington, en 27 de Julio, recibía a 
bordo todos los pasajeros de la Cittá di Genova, que tuvo algunos coléricos, y 
por la noche del 8 de Agosto, esto es, a los 12 días de efectuado el trasbordo 
y después de 14 del último caso de cólera que hubo, fue atacado un individuo. 
En el buque de guerra Cittá di Napoli, se observó un periodo de incubación de 
17-18 días.

Estos buques procedían de puertos infestados y demuestra lo que con ellos pasó, 
que la causa puede permanecer latente un tiempo más o menos largo, para 
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después, sin saber el motivo, evolucionar en el mismo sitio en que está contenida 
e invadir el organismo humano.  Casos de más larga incubación se citan. 

En estas circunstancias es preciso admitir que este agente era después 
introducido al organismo mediante los alimentos y bebidas, dando lugar a la 
serie de trastornos que caracterizan el cólera morbo asiático.

Así podemos explicarnos el origen de los distintos brotes coléricos que ofreció esta 
población, después de haberse diseminado por ella de una manera desconocida el 
germen contagioso; pero un hecho observado en 1865 en cita localidad, es quizá 
de los pocos que inclinan a admitir otra vía de entrada a más de la digestiva. Una  
noche, entre nueve y diez, cayó un fuerte chubasco, cuando muchas personas 
tomaban el fresco en la llamada carretera de Mataró; a las pocas horas fueron 
invadidas 15 o 20 de ellas. Probablemente el microbio fue conducido por el aire 
a la boca y tragado con la saliva, microbio que podía existir en el agua que caía o 
en el polvo que levantaba del suelo la fuerza de las gotas y del viento.

La cita hecha en la página treinta y ocho de los experimentos de Miquel 
(corresponde a la página 13 de la transcripción), viene en apoyo de la opinión que 
sustentamos, esto es, que el microbio del cólera penetra por las vías digestivas.

De lo expuesto anteriormente puédese deducir:

1º que el cólera no es enfermedad muy contagiosa.

2º que la via de entrada del agente productor del cólera es exclusivamente la 
digestiva, ya sea conducido por el aire (rarísimas veces), ya por los alimentos y 
bebidas.

Llegamos al estudio de la naturaleza del cólera. Aquí admitimos las ideas 
sustentadas con tanta energía por nuestro compatriota Dr. Ferrán. Admitimos 
que el bacilo vírgula de Koch o Peronosporea barcinonae de Ferrán, es el microbio 
productor del cólera morbo, cuya evolución morfológica ha dado a conocer el 
ilustre médico catalán, cuyas observaciones microscópicas tan notables han 
querido modificar Babés, Petrone, Van-Ermengen, Ceci, Doyen, Buchner, Klein 
y otros.

Esto nos hace admitir desde el primer momento una notable diferencia entre 
el paludismo y el cólera, paludismo debido a un parásito totalmente distinto 
que el que hemos señalado. Se han querido asemejar estas dos enfermedades 
por la naturaleza de las localidades en que atacan, opinión sostenida desde los 
dos años últimos en España, por haberse visto invadidas con grande intensidad 
algunas poblaciones de las huertas de Valencia y Murcia, eminentemente 
palúdicas, y Aranjuez, donde el famoso rio Tajo tiene convertidos sus inmediatos 
sotos en grandes huertas, constituyendo una situación parecida a la de aquellas 
dos localidades y a donde se padece también mucho de intermitentes. Citan en 
apoyo el que no se desarrollase con tanta intensidad en puntos donde no impera 
el paludismo, siendo para ellos un ejemplo la ciudad y llano de Barcelona.
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Pero el Dr. Carreras Sanchis, al que deben tanto las ciencias médicas patrias, 
en una carta al Dr. Calatraveño publicada en el Génio médico quirúrgico (22 de 
Junio de 1885) se opone a esta corriente y cita hechos que destruyen aquella 
opinión.

Dice: «El cólera que en el invierno no desapareció nunca de la provincia de 
Alicante, fue importado a Játiva ciudad que nada tiene de pantanosa ni fluviatil; 
el cólera ha hecho grandes estragos en Buñol, Bétera y Macastre, pintorescas 
poblaciones elegidas hace muchos años como colonias veraniegas por la buena 
sociedad valenciana por su inmejorable situación topográfica.»

El Dr. Moliner en la “Discusión sobre la Cuestión Ferrán habida en el Instituto 
médico valenciano en 1885”, para rechazar la opinión sostenida por el Dr. 
Gimeno sobre la inmunidad que da un ataque de cólera, viene a asimilar esta 
enfermedad al paludismo, en tanto que cree «que hay según los principios de 
la nosología, mas analogía entre el paludismo y el cólera, que entre este y el 
sarampión o la viruela,» que «existe el paludismo donde existe endémicamente 
el cólera, y se desarrolla la epidemia colérica con mayor empuje, y se sostiene 
con más tenacidad, en donde son endémicas las intermitentes » y como «el 
paludismo no da inmunidad, antes al contrario, un ataque de paludismo en 
cualquiera de sus distintas formas, aumenta notablemente la predisposición,» el 
cólera por su naturaleza idéntica con el paludismo, «en vez de dar inmunidad, 
aumenta la predisposición….»

Garcia Solá en el Dictamen presentado a la Diputación provincial de Granada 
sobre el cólera del reino de Valencia y el valor de las inoculaciones ferranianas, 
creyó que aquel cólera era modificado por el paludismo existente continuamente 
en dicha región.

López Ocaña en su folleto «El problema colérico,» forma una gran agrupación de 
enfermedades palúdicas, las cuales «para enseñarnos que pertenecen a una misma 
familia, se presentan con todos los caracteres del cólera; lo que se dice es que el 
cólera es la mayor de las gradaciones palúdicas conocidas, como es la menor la 
hemicránea periódica.» «Muchas intermitentes, sin ser perniciosas, se presentan 
con vómito o con diarrea, y todas con bostezos y calofríos; la fiebre amarilla 
cuarta el vómito frecuente, el frio, la anuria o falta de orina, en enflaquecimiento 
muscular rápido y el color amarillo entre sus síntomas, y el cólera, en resumen, 
ofrece la diarrea, el vómito, la anuria, la emaciación o enflaquecimiento rápido y 
el color azul; ¿no es esto para pensar que sea uno mismo el origen, por más que 
sean distintas las manifestaciones, como es distinto el punto donde la infección 
se desarrolla?»

Y más adelante dice: «y si algo nos faltara para convencernos más y más, si 
alguna duda pudiera caber todavía; se desvanecerá sabiendo que Línneo, decía: 
plantae omnis quae in genere conveniunt, etiam in virtute conveniunt”. A lo que 
añadiremos nosotros que esta es una ley que ofrece muchas excepciones. 

Para nosotros no existe analogía entre el paludismo y el cólera; 1ª Si fuesen de 
igual naturaleza no se habrían ofrecido en la serie de siglos, causas abonadas 
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para que en un punto de la Tierra, desembocadura de un rio, sitio pantanoso, 
etc., se desarrollase el cólera a semejanza que en el Gánges? 2º Al importarse 
el cólera en un sitio palúdico no sería probable que quedase endémico? 3º El 
paludismo es enfermedad proteiforme, y ¿vemos que el cólera ofrezca nunca 
los síntomas con que puede presentarse un acceso de paludismo, como podría 
suceder alguna vez si tan idénticas sus naturalezas fuesen?

Si no resultasen ciertas estas ideas y si las que refutamos, veríamos al cólera 
aclimatarse en Europa y hasta ahora no ha persistido mas de dos años en una 
localidad, como ejemplo reciente tenemos en nuestra desgraciada pátria.

Las conclusiones que formularemos relativas a etiología de todo cuanto hemos 
podido observar y dejamos transcrito, son las que siguen:

1º La enfermedad se ha observado en casas de buenas y malas condiciones.

2º Los excesos en la alimentación contribuían a aumentar las invasiones: personas 
acomodadas que hacían excesos se veían invadidas y, al revés, pobres miserables 
que estaban bien alimentados quedaron libres.

3º La epidemia se diseminó por la población.

4º No ha habido ocasión para comprobar que el agua fuese el agente contagiante.

5º El miedo predispone al contagio, pero lo que es más temible de él, es el estado 
neuropático que persiste mucho tiempo después de haber finido la epidemia.

6º La parte más elevada, ventilada y seca de la población, fue la relativamente 
más invadida.

7º No se observó predominio de invasiones en los pisos bajos.

8º El cólera se cebó en algunas casas; analizada el agua del pozo de una de ellas 
no se encontró el bacilo vírgula.

9º Las mujeres ofrecen mayor contingente que los hombres.

10º Las embarazadas están más predispuestas por el estado de su aparato 
digestivo y por abusos en la alimentación.

11º La edad que ha dado mayor número de invasiones es la de 25 a 40 años.

12º Nada podemos decir respecto la inmunidad que según los autores da el 
cólera; hemos, sí, observado recaídas pero no recidivas.

13º El cólera es enfermedad contagiosa; pero otras enfermedades hay que lo son 
mucho más que él.

14º Está bien comprobado que la principal vía contagiante es la digestiva; la 
pulmonar no es admisible.

15º Los vehículos son los alimentos y el agua; quizá lo sea también el aire 
depositando el bacilo en la mucosa bucal que después es ingerido.
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16ª La leche humana si contiene el parásito es en exigua cantidad o bien goza en 
ella de poco poder contagiante.

17ª Las deposiciones diarreicas, por lo contrario, lo son en grado extremo.

18ª No nos es posible explicar cómo pudo presentarse desde los primeros 
momentos, tan general y diseminada la epidemia.

19ª No existe semejanza entre el cólera y el paludismo, lo que hace rechazar la 
idea de que el cólera pueda aclimatarse fácilmente.

III. Sintomatología.

Incubación.- Diarrea ligera y su frecuencia; estado del enfermo; a veces no se 
distingue de la debida al miedo.- Forma grave; tránsito de la forma anterior 
a esta.- Dolor.- Constitución pre-epidémica y diarrea premonitoria.- Hora 
del ataque.- Vómitos; sed; color de los dientes.- Calambres y estado que los 
sustituye.- Pulso.- Cianosis, asfixia y perfrigeración.- Temperatura.-Absorción 
de derrames y origen de otros en la convalecencia.- Modificaciones de la 
secreción urinaria.- Albuminuria.- Uremia y estado séptico consecutivos al 
cólera.- Secreción del sudor.- Id. láctea.- Del parto en las coléricas.- Facultades 
intelectuales.- Agitación.- Formas de algunas complicaciones en las criaturas.- 
Influencia del alcoholismo y del embarazo.- Convalecencia y algunos de sus 
accidentes.- Mecanismo de los trastornos descritos.

Vistas ya las causas que favorecen el desarrollo del cólera, debe estudiarse la 
dolencia tal como se ha presentado en los enfermos observados.

El período de incubación del cólera, esto es, el tiempo que trascurre desde el 
momento del contagio al en que se manifiesta la infección, es difícil de precisar 
como en todas las infecciones acontece; pero algunos hechos de epidemias 
locales, que no dejan duda alguna acerca del momento en que puede producirse 
la introducción del germen, autorizan para asegurar que, en el cólera asiático, el 
período de incubación es más corto que en la mayoría de las infecciones. A veces 
bastan pocas horas; pero, por término medio, son necesarios dos o tres días para 
que el germen manifieste sus efectos. Las incubaciones más largas son de dos o 
tres semanas (Cortezo).

Martin Ayuso cita caso observado en 1885 en Tafalla, que solo duró 12 horas. 
Niemeyer pudo observar en 1859 que la incubación no baja generalmente de 36 
horas, ni excede de 3 días.

Pocas veces hay ocasión para conocer el momento en que ha penetrado en el 
organismo el agente contagiante. Una joven que asistió a una amiga atacada 
de cólera ofreció los primeros síntomas de la enfermedad a las diez horas de 
asistirla. Una madre que cuidaba a su hija de tres años se sintió atacada a los 
tres días de estarlo aquella. Murió del cólera una niña de ocho años y su abuela 
se sintió atacada a las pocas horas de su fallecimiento. Una mujer contagiada 
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en Barcelona por una hermana, contagió a su vez a una cuñada que la asistía, a 
las 36 horas. Un marido fue atacado a las 18 horas justas de estarlo su mujer.

En todos estos casos era conocida la procedencia del contagio, pero no es 
posible precisar el tiempo fijo que tardó a manifestarse la enfermedad desde la 
introducción en el organismo de la causa productora; solo en el penúltimo es 
concluyente pues la mujer invadida posteriormente a su cuñada no había estado 
relacionada con otro colérico y solo hacía 36 horas que la asistía, lo que prueba 
que la incubación no podía exceder de ellas.

Los otros casos solo nos demuestran la distancia habida entre el comienzo de las 
manifestaciones coléricas entre individuos de una misma familia, pues no nos 
es dable saber si se contagiaron a la vez, tardando más tiempo a evolucionar el 
mal en unos que en otros, o si realmente los primeros contagiaron a los últimos.

Una de las formas más benignas del cólera es sin duda la diarrea que padecen 
en tiempo de epidemia la mayoría de personas. Ya dicen todos los autores que un 
inmenso número de atacados lo son tan ligeramente que pasa desapercibida la 
enfermedad quizás hasta para ellos mismos. Muchos acometidos; dice Ovilo, solo 
padecen una ligera diarrea colérica, ya por haber recibido un germen atenuado, 
ya porque su predisposición individual les haga más refractarios al azote. En los 
ejércitos en campaña se aprecia esto mejor que en la población civil, y cita que 
medía brigada de 2000 hombres que fue invadida por el cólera en la campaña 
de Cuba, quizás ninguno escapo sin padecer la diarrea colérica, y, sin embargo, 
apenas ni se apercibieron de ello.

De esto resulta la inmunidad que ofrecen los habitantes de las localidades atacadas 
por el cólera, aunque todos no hayan ofrecido los síntomas característicos y aún 
algunos ninguno.

Esta diarrea colérica se acompaña de borborigmos; ningún enfermo de los que 
hemos observado ha tenido dolor, pero, si, una sensación de peso en el abdomen, 
más acentuada al momento de levantarse de la cama, peso quizá debido a un 
estado congestivo de las venas del abdomen. Las deposiciones son líquidas y 
abundantes y se suceden 3 o 4 repetidas en poco tiempo; pero después pasan 
bastante rato sin deponer, cuando menos un cuarto de hora, una hora a veces y 
mucho más en algunos casos, hasta cinco y seis.

A esto acompaña laxitud; suma dificultad en levantar los brazos y mover las 
piernas. Un sujeto inglés, pusilánime en sus enfermedades, y que pronto busca 
el auxilio facultativo, después de una diarrea de esta naturaleza, quedó con tal 
postración de fuerzas que apenas podía andar, y al querer poner un muslo sobre 
otro estando sentado, tenía que coger la extremidad y acompañarla.

La lengua está limpia y solo en algunos casos se observa ligeramente saburral; 
la sed es normal al principio, después es cuando aumenta; el apetito tampoco 
cambia en los primeros momentos, solo al cesar la diarrea es cuando sobreviene 
inapetencia y sed.

Al durar la diarrea hemos visto presentarse tenesmo rectal.
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Algunos enfermos han sentido molestia en el epigástrico; pero otros han padecido 
esta diarrea sospechosa con sensación de peso en el estómago y algunas náuseas.

Muchos de estos individuos trabajaban como en época normal. Algunos vimos 
que se purgaban y después se alimentaban bien, obteniendo su desaparición. 
Otros buscaban el auxilio de la ciencia logrando detenerla pronto; pero algunos, 
pocos en verdad, a pesar de prescribirles los medios más indicados en estos 
casos, ofrecían trastornos mayores, desarrollándose al fin un ataque formidable 
de cólera hasta ocasionarles la muerte.

En este caso precisa distinguir si tal diarrea es debida al cólera o producida 
por el miedo. En general, el verdadero infectado no se asusta ni hace caso 
de tal trastorno, y el que teme el cólera ve crecer el malestar y el número de 
deposiciones cada vez que piensa en su estado. Pero no siempre es tan fácil 
la distinción: en un caso atribuimos las primeras deposiciones diarreicas que 
ofrecía una joven anémica y muy asustadiza al miedo que de largo tiempo tenia 
al cólera y vimos como en espacio de pocas horas fueron acentuándose las tintas 
del cuadro, apareciendo vómitos, afonía, etc. etc., para finalizar con la muerte.

En algunos solo se ofreció diarrea y más tarde otros síntomas de cólera, sin 
vómitos ni calambres, terminando fatalmente. En la calle de S. Juan de Malta, 
37, 2º, un niño de 11 años tuvo algunas deposiciones cierto día de los primeros 
de Setiembre, y sin ofrecer vómitos ni calambres, se concentró, enfrió, se le 
hundieron los ojos y murió con toda la facies y algidez coléricas. A los cuatro días 
una hermana de 7 años empezó también con diarrea; cuando la vimos tenia el 
rostro descompuesto, ojos hundidos, algo de afonía y el pulso pequeño y regular; 
con un estimulante entró pronto en reacción.

La transición de la forma sencilla del cólera a la forma grave se hace a veces 
de una manera insensible. Hasta habiendo tiempo que luchar contra la diarrea 
y usando medicamentos apropósito y un plan dietético adecuado sobrevienen 
sucesivamente las complicaciones. No es posible conocer el primer momento 
cuales serán los casos que curarán sin progresar o aquellos que irán ofreciendo 
unos tras de otros los síntomas característicos.

S.C. de 37 años, tuvo diarrea varios días seguidos y el día 3 de Setiembre por 
la mañana le prescribimos unos papeles astringentes; pusímosle a dieta y le 
obligamos que permaneciese en cama; no se logró con ello la detención del mal, 
pues al anochecer se presentó vómito (que él atribuyó a los papeles), hundimiento 
de ojos y algún calambre.

Cosa particular, su esposa ofreció idénticas manifestaciones, a pesar de sujetarla 
a un buen plan terapéutico desde el primer instante.

También podemos referir la observación de una mujer que habiendo presentado 
solo diarrea durante cuatro días consecutivos, contra la cual se luchó 
infructuosamente con los medios más indicados, murió en pocas horas por 
evolucionar de una manera rapidísima los síntomas de los últimos períodos del 
cólera.
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Casos como estos se observaron muchos, pero bastan los anteriores para 
demostrar que no siempre el tratamiento instituido contra la primera diarrea es 
eficaz para detener la enfermedad.

Hemos tenido ocasión de observar en algunos coléricos antes de tener vómitos, una 
perturbación cerebral que se acompaña de vértigo y caída. Después sobrevienen 
los vómitos y demás fenómenos, acompañados de repetidos síncopes. El pulso 
apenas se halla y los latidos cardíacos con dificultad se oyen. Esta forma parece 
ser una forma cardíaca, siendo causa la sideración del centro circulatorio de los 
síntomas observados.

El caso típico observado recaía en una mujer de 28 años, que cuidando a una 
colérica pariente, la ataco la misma enfermedad al parecer de  una manera 
muy ligera, con diarrea poco frecuente y escasa; pero súbitamente presentó los 
síntomas descritos y murió a las diez horas del ataque.

Raras veces los coléricos padecen dolores de vientre; algunos hay que sienten 
un dolor continuo y tenaz, que son aquellos cuyas deposiciones se acompañan 
de hemorragia intestinal; hemos visitado a una mujer que en el último período a 
pesar de estar amodorrada, gritaba vivamente en el acto de defecar, siendo lo que 
deponía con frecuencia y en cantidad escasa una especia de puré de carne. Era 
una mujer que padecía alcoholismo crónico y quizá esto favoreció la ulceración 
intestinal; pero es de advertir que tuvo cuatro días de diarrea, durante los cuales 
podía haberse fraguado en el intestino una lesión de importancia.

Llegados a este punto surgen las siguientes preguntas. ¿Antes de observarse 
casos típicos de cólera morbo asiático se vieron con mayor frecuencia que en 
otras épocas diarreas o estados catarrales gastroentéricos? ¿Durante la epidemia 
todos los casos típicos de cólera iban precedidos de un período de diarrea, que, 
por ser generalmente el primer síntoma observable, se llama premonitoria?

Julio Guérin ha sostenido desde larga fecha, que antes de desarrollarse una 
epidemia de cólera existe una predisposición médica pre-epidémica caracterizada 
por diarreas. Esta opinión sostenida con tanto calor por dicho médico en la 
Academia de Medicina de Paris, fue rechazada por profesores tan distinguidos 
como Proust, Bronardel, Besnier, Marey y otros. Todos han presentado datos para 
confirmar sus opiniones, pero los aducidos por los contrincantes de Guérin fueron 
menos dudosos y más convincentes.

El profesor Teissier de la facultad de Lyon, investigando las enfermedades que 
se padecieron en dicha ciudad antes de las epidemias de 1832, 1835 y 1844, 
deduce que no hubo una constitución preliminar al cólera; a lo que contestó J. 
Guérin que antes de 1832 y 1835 no se había halado de constitución médica 
pre-epidémica y que no es natural, pues, encontrar ningún dato sobre ella en los 
escritores de la época y que si no fue descubierta en 1884 es porque fue mal 
buscada.

Guérin sustenta tales ideas porque cree con Peter y Tholozan, que el cólera 
esporádico o nostras es de la misma naturaleza que el asiático, diferenciándose 
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solo por la intensidad gradualmente creciente de la causa morbífica, pudiendo 
nacer espontáneamente la enfermedad  bajo la influencia de causas cósmicas y 
telúricas.

En esta población no procedió al desarrollo del cólera la existencia de mayor 
número de enfermedades gástricas o intestinales. Había podido preceder tal 
aumento dado que en verano menudean las diarreas tanto en el adulto como en 
el niño, pero sucedió que antes de invadirnos el cólera disminuyeron. Todas las 
enfermedades, encontrándonos con menos enfermos que en otras épocas.

Pero sí que cuando estábamos dentro la epidemia menudearon las enfermedades 
del tubo digestivo, fuesen o no de origen colérico. Nosotros no observamos 
ninguna flogosis en el aparato respiratorio, sino alguna enfermedad quirúrgica, 
uno que otro caso de fiebre tifoidea y todas las demás dolencias eran diarreas 
sospechosas y cólera.

Las opiniones se hallan divididas respecto al segundo punto y hay exclusivistas 
en ambos bandos: unos admiten que el ataque bien definido de cólera va 
precedido de diarrea premonitoria y otros sostienen que a veces falta dicha 
diarrea, denominándose entonces el cólera fulminante.

En Zaragoza, según Aramendía, no faltó nunca la diarrea premonitoria; pero si en 
algunos casos observados en Valencia, según Garcia Solá.

En 1885 se sostuvo en el “Siglo médico” una discusión entre varios médicos 
rurales, aduciendo algunos, hechos favorables y otros contrarios a la existencia 
de este cólera fulminante.

El Dr. Moreno (de Villoslada) admite la existencia del cólera sin ir precedido de 
diarrea, y tan cierto es esto que sin ello « no puedo suponer, dice, que haya 
médicos tan poco cuidadosos de sí mismos y de su familia que, sabiendo cuales 
son los primeros síntomas de la enfermedad se mueran o dejen morir a sus 
familiares cuando podían curarse tan fácilmente…»   

El médico de Cazorla, D. A. Muñoz, ha observado diversos casos de cólera no 
precedidos de la diarrea premonitoria.

Esta palabra “premonitoria” está mal aplicada porque cuando la diarrea se 
manifiesta, el individuo ya sufre el cólera, que ella es la primera manifestación 
de la infección.

Es raro el cólera sin el primer período o de diarrea, como demuestra el siguiente 
hecho. En los cuarteles de Madrid hicieron guardia permanente los médicos, y en 
cuanto uno de los soldados movía el vientre más de lo acostumbrado, lo hacían 
acostar y le propinaban las dosis convenientes de láudano. En estas condiciones 
ni un solo colérico fue enviado de los cuarteles al hospital militar; en ninguno pasó 
la enfermedad del primer período; por consiguiente esto prueba que si algún caso 
hubiese habido sin la “diarrea premonitoria”, este recurso hubiera sido ineficaz.

¿Qué hemos observado nosotros relativo a la falta o existencia de este primer 
periodo llamado de diarreas premonitoria, en la epidemia que describimos?
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Varios casos hemos visto en que faltó esta diarrea. Uno recayó en un niño de 7 
años (J. de Céspedes): cenó habichuelas y ensalada, salió a la calle a jugar y 
se acostó temprano como siempre; a las tres de la madrugada tuvo un vómito 
alimenticio y después se repitieron otros hasta llegar a ofrecerse el aspecto de 
agua de arroz. Después de algunos  vómitos se presentó la diarrea.

Una hermana de este niño de 5 años de edad, el mismo día a las cuatro de la 
tarde, cuando él agonizaba, ofreció los primeros vómitos sin diarrea; sobrevino 
pronto asfixia y murió a las siete o sea a las tres horas de la invasión.

En estos dos casos como en el siguiente no cabe ninguna duda de que faltó la 
diarrea premonitoria. Pilar X, casada, escrofulosa, el día 29 de  Agosto a las 4 
de la tarde tuvo a la vez vómito y diarrea; pronto se le presentaron calambres y 
murió a las 7 de la mañana del 30.

A un hombre de treinta años le duró la diarrea solamente 4 horas.

Desde este límite a aquellos casos en que los vómitos ú otros síntomas 
característicos han tardado en manifestarse un día, dos y más, van una série de 
gradaciones que no dan pie a ninguna conclusión general.

Así es que opinamos que en algunos coléricos no se observa la diarrea 
premonitoria, si bien estos casos son raros y evolucionan rápidamente, en tanto 
que terminan pronto por la muerte, quizá porque son resultado de una fuerte 
intoxicación que hace precipitar los fenómenos morbosos.

No podemos decir si esta forma de cólera fue muy frecuente entre los atacados 
de la población, porque no hemos podido sacar nada en claro de los otros 
facultativos ya que cada cual aprecia los hechos a su manera y a veces con idea 
preconcebida.

Si bien no fue posible precisar en todos los casos la hora en que se ofrecieron los 
primeros trastornos, pues a veces ni el mismo enfermo lo sabe, en aquellos casos 
típicos y de comienzo brusco la invasión tuvo lugar de noche.

La diarrea es el síntoma más persistente: sujetos hubieron que a los 10 y 14 días 
del ataque aún ofrecían algunas deposiciones líquidas.

Toca ahora ocuparnos de los vómito. Estos han faltado en algunos casos típicos: 
todos los síntomas de la enfermedad existían excepto el vómito. Como ejemplo 
bastan los dos citados en la página setenta y ocho.

En el último período el acto del vómito ofrece un aspecto especial: parece una 
regurgitación. Basta dar agua al enfermo para observar que vuelve enseguida 
a expelerla, cuando apenas ha podido descender hasta el estómago, si bien 
este debe contraerse con fuerza, cuando es arrojada a distancia. En el segundo 
período, el vómito suele presentarse al mismo tiempo que los calambres, o bien 
al parar uno aparece el otro síntoma, como si la construcción muscular periférica 
fuese paralela a la del estómago.
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Las evacuaciones quedan a veces limitadas a los solos vómitos por faltar la 
diarrea. Asistimos a un joven que ofreció vómitos, primero alimenticios y después 
arrociformes, sin diarrea ni calambres, sobreviniendo después los otros síntomas 
del cólera.

El vientre permanece flácido, no es duro, ni abombado, ni doloroso; ni disminuye 
su volumen a no ser que el  enfermo tuviese mucha gordura. En las embarazadas 
desciende el vientre, pero esto es debido a que el agua del amnios desaparece 
en parte.

Solo recordamos un enfermo de 27 años, que sentía un dolor abdominal tan intenso, 
que su estado recordaba el descrito por Gubler con el nombre de peritonismo. 
El dolor era espontáneo y aumentaba a la presión, el decúbito horizontal, y el 
rostro más desfigurado que antes de presentarse esta complicación. El hidrato de 
cloral alivió tanto al enfermo que a la visita próxima al preguntarle por su estado 
nos respondió que estaba molt magnificament, frases que jamás pronuncian los 
coléricos. 

En la página ochenta hemos citado la observación de una colérica que sentía 
vivísimos dolores, debidos a un estado de ulceración del intestino grueso.

Solo diremos respecto a la sed que la hemos visto persistir a los 15 días de 
curada la enfermedad.

Otro síntoma perteneciente a un órgano del aparato digestivo debemos señalar en 
los coléricos. Nos referimos al color de los dientes observado por el Dr. Guillot, 
de Lyon, para el cual adquieren una coloración rojo de ladrillo en los coléricos 
que mueren pronto y bronceada o cianótica en los que mueren tarde. Solo hemos 
comprobado en algunos, los que han ofrecido un curso breve en su enfermedad, 
la primera modificación apuntada.

Uno de los síntomas más molestos y quizá el que el enfermo teme más, es el 
calambre. Quedan limitadas estas contracciones musculares, generalmente a los 
miembros inferiores, contrayéndose principalmente los músculos flexores de la 
pierna y pié. Pero en algunos casos las contracturas se hacen tan generales que al 
morir el enfermo queda con las mas deformes posiciones y un cadáver de mujer 
hemos visto que ofrecía un aspecto horrible.

Algunos coléricos no padecen calambres, pero en cambio ofrecen agitación 
especial, se mueven de un lado a otro de la cama, ya no se ponen a un borde, 
ya al otro, ya transversalmente; ya se tienden del lado derecho, ya del izquierdo. 
Numerosos ejemplos podríamos exponer en comprobación de lo apuntado, 
estado que no hemos leído en los autores a pesar de ser tan característico, pues 
el enfermo colérico que tiene calambres casi permanece en completa inmovilidad 
temiendo que el menor movimiento los provoque.

Según Brouardel no tuvieron calambres en la epidemia de Marsella de 1885, los 
sujetos debilitados o alcohólicos. Esto no puede admitirse como regla general, 
pues infinidad de coléricos hemos asistido que a pesar de padecer alcoholismo 
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crónico, tuvieron calambres y muy intensos; y lo mismo decimos de individuos 
muy debilitados.

A varias causas se han atribuido los calambres, pero para nosotros más que 
la inspisitud  (sic) de la sangre en el músculo, influye la exagerada irritabilidad 
de los nervios sensibles de los músculos. Y sin duda alguna influye también un 
estado de la médula parecido, en tanto que se hallan exagerados los reflejos 

En todos los músculos hemos observado calambres, pero solo una vez en el 
diafragma, que ocasionó la muerte del enfermo, hombre robusto, de temperamento 
sanguíneo y de profesión albañil.

En el cólera se observa el pulso pequeño, filiforme, excepto en el período llamado 
de reacción: Las inspiraciones aumentan considerablemente llegando a constituir 
una verdadera asfixia. Con la perturbación de las funciones indicadas se observa 
asfixia y cianosis.

Pero la cianosis y la asfixia, como ya dijo Niemeyer, son debidas principalmente 
a perturbación nerviosa más que sanguínea. Hay individuos que al principio del 
ataque ya están cianóticos; otros que les desaparece la cianosis sin haber habido 
apenas, lo cual demuestra que la sangre no ha recobrado aún su fluidez normal.

La perfrigeración tan acentuada de los coléricos la atribuimos también a una 
perturbación nerviosa. Su efecto: en la mayoría de coléricos hay dilatación 
paralítica de los vasos cutáneos; según ha expuesto Wintermitz, cuando 
la dilatación mecánica o química de los vasos periféricos es considerable, la 
pérdida de calor puede ascender a 39,792 calorías. La sangre llegando a la 
periferia se enfría fácilmente y desciende entonces su temperatura; y al volver al 
interior menos caliente rebaja la temperatura de los órganos internos. Podríamos 
pensar que esto sucede en el cólera pero si atendemos que la sangre circula con 
dificultad y que la que llena los capilares cutáneos apenas se renueva, sino que 
casi está estacionada y que no contienen tanta cantidad esto parece porque si es 
tan notable la coloración rojo oscura o francamente cianótica de la piel depende 
del espesamiento y subsiguiente color intenso que ha adquirido, deduciremos 
que este no es el origen de la refrigeración de los coléricos.

Además muchos coléricos se nos ofrecieron con un color pálido o normal, a pesar 
de estar muy fríos; esto nos hace admitir más que el sistema nervioso influye 
poderosamente en el descenso térmico, si bien las pérdidas acuosas abundantes 
contribuirán al mismo resultado.

La asfixia es a veces la nota dominante de la enfermedad; tanto es así que existe 
una forma de cólera llamada asfíctica, que no puede explicarse por la inspisitud 
sanguínea y remanso de la sangre en el pulmón y corazón, sino por perturbación 
directa del sistema nervioso. Casos de esta naturaleza son raros, pero los hemos 
observado.

Un niño de tres años, estando, al parecer, completamente bien, tuvo dos 
deposiciones diarreicas, y enseguida síntomas de sofocación, disnea, cianosis, 
algún calambre y murió. No podía tratarse de congestión pulmonar ni de asistolia, 
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porque los siguientes datos confirman la naturaleza de la enfermedad: al lado de 
su casa ( con pozo y escusado común) hubo dos coléricas, una de las cuales 
falleció mientras estaba enfermo este niño, y además a los tres días contrajo su 
madre la enfermedad, con todos los síntomas clásicos.

Los derrames subcutáneos se absorben prontamente después de algunas 
deposiciones intestinales. Varias mujeres que tenían además en las piernas a 
consecuencia del embarazo, quedaron libres de ellos al primer día de diarreas. En 
cambio, lo propio que pasa en enfermedades muy largas, también se observan 
edemas subsiguientes a un ataque de cólera morbo asiático: generalmente 
se localizan en los extremos inferiores, alguna vez en las mejillas y párpados, 
sintiendo los enfermos en el momento de hincharse las piernas una sensación de 
frialdad en ellas.

La orina queda suprimida en el periodo de las frecuentes y abundantes deposiciones 
ventrales, o a lo menos el enfermo no tiene conciencia de la expulsión. Cuando 
disminuye el número de las deposiciones y el enfermo reacciona se nota otra vez 
la secreción urinaria. Nosotros creemos que se suspende del todo la función del 
riñón y que según el grado de lesión de este órgano no aparece más tarde, siendo 
causa de que sobrevengan síntomas ureicos.

Analizada la orina de algunos enfermos vimos que contenía albúmina en bastante 
cantidad, especialmente en aquellos casos en que era más presumible que 
sobrevinieses la muerte que la curación.

Si muchos fenómenos cerebrales que se presentan en el período subsiguiente al 
de la reacción, se atribuyen a estados congestivos encefálicos, bien analizados los 
síntomas puede asegurarse que dependen de la retención de urea en la sangre. 
Con las deposiciones ventrales se expele mucha urea y en el período de reacción 
aumenta la cantidad normal de la de la orina; pero si esta secreción no reaparece 
sobreviene su acumulación y con ella síntomas tóxicos.

En la uremia subsiguiente al cólera se observa congestión de las escleróticas, 
los párpados entreabiertos, miosis, labios caídos, inclinándose al lado que se 
apoya la cabeza, y boca entreabierta. Son frecuentes las hemorragias: suelen 
observarse especialmente epistaxis y broncorragias, y las picadas de mosquitos 
ofrecían en un caso  ligeras manchas equimóticas; la respiración es profunda y 
pesada.

Hemos observado dos casos típicos de uremia consecutiva al cólera, en dos 
jóvenes que contrajeron la enfermedad estando embarazadas, una de seis y otra 
de nueve meses y que parieron en el periodo de reacción.

Una tenía antes de la invasión edema abundante en las piernas; la otra no tanto. 
El síndrome fue igual. Empezó en ambas  por un estado soporoso, con pulso 
frecuente y ancho; tenían fiebres, la piel colorada y caliente. El sopor llegó a ser 
como al segundo día de haber principiado.

La embarazada de 6 meses, llamada V.A., sentía las punzadas de la cánula al 
darla inyecciones hipodérmicas de cafeína, que le dejaban dolor y enrojecimiento 
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locales. La sed y el apetito pocos; contestaba lentamente a la primera pregunta, 
pero no a la segunda, como si ya se hubiese distraído; no conocía lo que se le 
enseñaba, y en algunas ocasiones se notaba cofosis y en otras hiperacusia.

No vomitó; la diarrea era biliosa. A pesar de la modorra, a veces se rascaba, 
como si sintiese prurito, el cuello, pecho y axila.

A beneficio de las inyecciones de cafeína orinó un poco. El estado soporoso no 
calmó con sanguijuelas en las apófisis mastoides, ni con hielo en la cabeza.

Cercana a la muerte le aparecieron en la nariz unos diminutos cristales 
probablemente de urea y unas pústulas muy pequeñas en el rostro debidas con 
seguridad a la misma sustancia.

Los reflejos palpebrales continuaron hasta el último momento.-

Una mujer de 56 años ofreció los mismos trastornos. Muchísimos enfermos que 
presentan por algunos la llamada “reacción tifoidea, “estado tifódico” o “fiebre 
tifoidea consecutiva al cólera”, no padecen otra cosa que una forma de uremia.

Hemos de suponer que en el cólera, como en otras enfermedades, v. gr. la 
dotientería, no se eliminan con facilidad los productos nocivos elaborados por 
el microbio específico “ptomainas” (1) (y quizá con más propiedad ptomainas 
como las llama Chapuis), y los residuos procedentes de la descomposición de los 
cuerpos albuminoideos. 

(1) Villiers ha encontrado un alcaloide líquido en los cadáveres de coléricos.

Quizá faltan medios para vencer su solubilidad, pero una vez esta obtenida esta 
obtenida es probable que se haga más fácil su eliminación. Alberto Robin ha 
fundado recientemente en este modo de ver un tratamiento de la fiebre tifoidea 
administrando a los enfermos salicilato y benzoato sódicos, que haciendo 
solubles aquellos residuos de los albuminoideos facilitan su eliminación. Y quizá 
por esto mismo sin haberse explicado suficientemente el motivo, han obtenido los 
alemanes resultados en la uremia, con el uso combinado de los ácidos salicílico 
y benzoico, y el alcanfor, según fórmula de Frerichs.

Pero es esta complicación, si el epitelio renal se ha alterado tanto que no deje 
pasar estos productos, la muerte es inevitable.

El estado llamado malamente por su aspecto estado tifódico, que subsigue al 
cólera, si bien ofrece una serie de síntomas que como los de la uremia recuerdan 
el cuadro de la fiebre tifoidea, se presenta en la mayoría de casos con apirexia- 
La impresión que nos produjo un joven de 20 años que fue atacado por el cólera 
el día 11 de Agosto y que nosotros le vimos el 17, no nos recordó la fiebre 
dotinentérica, porque en su rostro continuaban impresas aun las huellas que 
dejara el cólera: hundimiento de ojos, afilamiento de la nariz, etc., conjunto de 
síntomas que no falta en ninguno de estos casos y que no vemos en la fiebre 
tifoidea.

Bouchard en el Congreso de Grenoble (1884) de la Asociación para el progreso 
de las Ciencias, ya dijo que: «El microbio patógeno produce o incita el organismo 
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humano a producir un veneno morbosos (veneno colérico). A esta intoxicación 
especial se añade pronto otra intoxicación por veneno normal (veneno urémico). 
La miosis es el índice de esta intoxicación adicionada.»

De modo que el estado séptico consecutivo al cólera morbo asiático, es una 
intoxicación complexa, urémica principalmente pero no tifódica.

En esta población muchos coléricos presentaron esta complicación; tanto es así 
que los certificados de defunción en que se escribió fiebre tifoidea consecutiva al 
cólera morbo o una expresión semejante fueron treinta y uno, y como es probable 
que dado este número de defunciones, habría cuando menos 40 coléricos que la 
sufrieron, nos representa un total de 8 casos de estos por 100 coléricos, lo que 
prueba claramente que esta es la complicación más común en el cólera.

Otra secreción se encuentra modificada en el cólera: la del sudor. La piel de los 
coléricos ofrece una sensación extraña debida a una especie de pastosidad y a 
la frialdad del sudor que segrega. Algunas veces existe a pesar de ello alguna 
dificultad para introducir la cánula de la jeringuilla de Pravaz, como si se hubiese 
de romper o perforar alguna membranita. El olor especial de los coléricos es 
propio del sudor; basta el olor para diagnosticar la enfermedad. Cuanto más 
intensa es, más también lo es el olor. El cadáver de una joven de 24 años, 
muerta sin asistencia facultativa permaneció 4 horas en una habitación cerrada: 
despedía al reconocerlo un olor tan insoportable, que no nos fue posible resistir 
la permanencia en la estancia más que algunos segundos.

El olor del colérico recuerda el de una solución alcalino-cáustica muy concentrada; 
el olor del semen, y hasta el del excremento del perro.

La secreción de la leche no se suspende del todo durante un ataque de cólera; 
basta recordar los hechos citados en la página 59 para comprenderlo .

Una colérica que parió en el período de reacción ofreció a los dos días del parto, 
estando aún bajo la influencia de la enfermedad abultamiento de las mamas, 
que a la vez se pusieron doloridas y segregaron leche como en estado fisiológico.

El parto durante el cólera se ha verificado en algunas mujeres como en estado 
normal y especialmente en aquellas, que son en mayor número, que han parido en 
el período de reacción; pero también podemos citar algún caso en que fue preciso 
intervenir para terminarlo. Una joven de 27 años, primípara, sintió algunos dolores 
al segundo día de estar invadida por el cólera, que continuaron de vez en cuando 
durante los tres siguientes; pero durante estos se observaron síntomas urémicos y 
fue preciso la extracción normal del feto por quedar paralizada completamente la 
fuerza de la matriz; desde este momento quedó agónica; no expulso la placenta 
ni fue posible extraérsela dado su estado.

Las facultades intelectuales sufren en los coléricos distintas perturbaciones. No 
meteremos aquí el delirio, sopor y coma urémicos, que ya nos han ocupado 
anteriormente. Muchos enfermos se espantan y lloran al ver que padecen el 
cólera; algunos al estar curados nos han contado, sin querer pasar por valientes, 
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que no tuvieron el menor temor, y un joven de 24 años nos dijo, que en el 
momento en que veía a su familia mas acongojada, le venían deseos de cantar y 
silbar, lo que para nosotros ya puede considerarse anormal.

Varios enfermos han tenido insomnio pertinaz, hasta el punto de pasar cuatro 
días sin conciliar el sueño, lo que se acompaña de abatimiento y palidez del 
rostro, por lo cual pensamos que es debido a anemia encefálica.

Algunos pacientes que no tienen calambres ofrecen una agitación considerable, 
como hemos descrito en la página ochenta y nueve. Los niños rara vez presentaron 
calambres: solo exhalan algún gemido o chillan con frecuencia. Es en esta edad 
que los coléricos ofrecen más complicaciones cerebrales, que pueden atribuirse a  
anemia o bien a veces a congestión pasiva, con trasudación serosa, manifestada 
por convulsiones, sopor, etc.

En la epidemia que describimos muchas criaturas sucumbieron a esta 
complicación; pero bastantes también terminaron a consecuencia de desórdenes 
gastrointestinales persistentes. No citaremos observaciones clínicas, pero, si, los 
síntomas principales  que en ellos se observaron.

A más de algún vómito y de una que otra deposición diarreica, ofrecían depresión 
funcional cardiovascular, con disnea, palidez de los tegumentos, sudor frio, etc. 
síntomas que juntos con timpanismo considerable, terminaban con la vida del 
enfermito a los 4 ó 6 días. Este estado nos recuerda la teoría de Juntz, para quien 
la detención de los gases en el intestino es debida a depresión vascular, ya que 
los gases normales según él, son absorbidos continuamente por los vasos.

La influencia del alcoholismo es desastrosa. No quiere esto decir que todos 
los individuos que tienen esta enfermedad crónica y contraen el cólera hayan 
de sucumbir, porque no sería la verdad, ya que algunos han podido curar 
perfectamente. Así como las coléricas embarazadas fallecen casi siempre de 
uremia, por tener afectos los conductillos urinarios y  por padecer hidrohemia, 
causas ambas de albuminuria, también por lesiones del riñón fallecen algunos 
alcoholizantes (sic) con la misma complicación urémica. Pero una observación 
que hemos recogido demuestra que la muerte puede venir por perturbación del 
órgano central del aparato circulatorio, del corazón. Así un sujeto atacado a las 11 
de la noche fue asistido a las 6 de la mañana del siguiente días, hora en la que ya 
habían cesado el vómito, la diarrea y los calambres y estaba bastante reaccionado, 
sin presentar ningún síntoma que pudiese hacer sospechar complicación alguna; 
pero a las once de la misma mañana, a pesar del mayor cuidado, se refrigeró. 
Tuvo sofocación, asistolia y murió a las dos de la tarde.

Poco diremos relativo a la convalecencia; así como en unos se logró pronto la 
restitución al estado líquido, en otros se tardo largo tiempo, en términos que una 
mujer estuvo tres meses a poder dejar la cama. En estos casos no es la calentura 
lo que impide la curación, sino una atonía de las funciones gastrointestinales que 
dificulta la digestión, siendo además causa de vómitos tenaces a todo tratamiento 
y a veces de flatulencia y diarrea.
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¿Cuál puede ser el mecanismo de los trastornos observados?

Introducidos en la economía, con toda seguridad por la vía digestiva, el pequeño 
organismo productor del cólera, no encontraron el estómago condiciones 
favorables a su desarrollo, pero no sucede lo mismo cuando llega al intestino.

En este el microbio se multiplica y elabora la ptomaina, producto que se absorbe 
y obra sobre el sistema nervioso ganglionar que preside las funciones intestinales, 
determinando los borborigmos característicos y la diarrea probablemente 
acompañada de congestión de la mucosa, como opina Semmola. Aquí también 
puede recordarse la teoría de Vulpian sobre el modo de obrar de las sustancias 
purgantes, para explicar la purgación solo por acción irritativa local de la 
ptomaina. Pero hemos de convenir que casi desde el primer momento está afecto 
todo el organismo, en tanto que en el periodo de diarrea premonitoria sienten 
los enfermos abatimiento y grande postración, no proporcionados a las perdidas 
intestinales y a los sufrimientos físicos.

Si la cantidad absorbida no es considerable o la absorción es lenta, durante algunas 
horas o días el cólera se manifiesta solo por la llamada diarrea premonitoria, pero 
más tarde, además de la intoxicación de los centros abdominales, se resiente el 
sistema nervioso de la vida de relación y vemos sobrevenir vómitos y calambres, 
cianosis y parálisis cardíaca.

Por esto sospechamos que el microbio o su producto químico elaborado, ataca 
primero el Trisplánico, produciendo los desarreglos intestinales observables.

Ellos solos podrían explicarnos otros trastornos sin tener que admitir una 
intoxicación general, trastornos que recuerdan los obtenidos por Goltz al percutir 
el abdomen de las ranas, como son la perturbación en los movimientos y fuerza 
del corazón, fuerza que no disminuye por la falta o espesamiento de la sangre, 
sino por influencia nerviosa central de forma paralítica; pues si fuese por el 
espesamiento, al sobrevenir la reacción el pulso no se ofrecería fuerte tan pronto, 
cuando aún no se han recuperado los líquidos perdidos.

Algunos enfermos sienten dolores de vientre tan intensos y ofrecen síntomas tan 
alarmantes que su estado recuerda el cuadro de la peritonitis, cuando solo existe 
peritonismo, que desaparece pronto y bien con el hidrato de cloral.

La contracción muscular bajo la forma de calambres depende de la perturbación 
sobrevenida en el sistema nervioso de la vida de relación. Estos calambres se han 
atribuido también al espesamiento de la sangre en el músculo y a la perturbación 
de los cambios materiales del organismo. Si fuese así observaríamos que serian 
más intensos cuanto más cianóticos estuviesen los enfermos; pero no sucede esto, 
sino que se ven pacientes completamente cianóticos que no han tenido desde el 
principio al fin de la enfermedad ningún calambre. El espesamiento de la sangre, 
la frialdad de los extremos, podrían originar los calambres de la periferia, pero 
los de algunos músculos centrales, y en especial los tan temibles del diafragma, 
musculo que recibe directamente sangre de la aorta y a temperatura regular, 
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demuestran que su origen no reside en el espesamiento sanguíneo ni en ningún 
otro cambio hemático.

IV. DIAGNÓSTICO

Dificultades para establecer el diagnóstico.- Puntos de mira para hacerlo.- 
Diagnóstico de la complicación urémica.- ¿Es debida al cólera toda diarrea que 
se observa en época de epidemia?

Pocas dificultades existen para establecer el diagnóstico del cólera morbo asiático, 
no admitiendo las ideas de Guérin, porque si bien se observan casos de cólera 
nostras que ofrecen síntomas al parecer de tanta gravedad como el cólera morbo 
asiático, es raro que ocurran otros nuevo, como se observa en una epidemia de 
esta enfermedad.

Cuando existen calambres, diarrea, vómitos, etc., no es difícil establecer el 
diagnóstico; pero en el último período, cuando el enfermo está agónico, hay 
mayores dificultades para establecerlo. Hemos visto en esta epidemia a muchos 
coléricos que solo llamaban al médico al estar en la agonía, y establecíamos 
entonces el diagnóstico por los siguientes característicos síntomas: los enfermos 
ofrecían un “frio marmóreo” con sudor; tenían “sed inextinguible”, y pedían agua 
con “voz” que apenas se oía, voz semejante a un lamento.

Una de las complicaciones más frecuentes del cólera morbo asiático, la uremia, 
ya manifestada por la simple forma que remeda la congestión cefálica; ya por 
la que va junto con un estado séptico, puede confundirse con la intoxicación 
opiácea, y más cabe esta sospecha cuando en el cólera no solo se usa sino que 
se abusa muchísimas veces del opio o sus preparados.

No citaremos detalladamente los síntomas principales, bastando decir que la 
miosis e hiperemia de las conjuntivas, el amodorramiento, la turgencia del rostro, 
la respiración lenta y a veces profunda, hacen dudar si lo que realmente se 
observa es narcotismo o uremia. Si el enfermo ha tomado poco opio la duda 
desaparece pronto, pero si las dosis han sido crecidas el temor es más fundado.

Los síntomas descritos en las páginas noventa y cuatro y noventa y cinco, 
pueden establecer la diferencia. Recordemos principalmente las hemorragias y la 
comezón, suficientes para distinguir los dos estados de que hablamos.

¿Cabe diagnosticar de premonitoria toda diarrea observada en época de epidemia?

Es innegable que no todos los individuos que padecen diarrea en esta época 
están afectos de cólera morbo asiático; pero, si, es cierto, que muchísimas 
diarreas tenidas como simples y que no se complican, son debidas a la infección 
del organismo por la peronospora ferrani.

Bastantes dificultades hay para distinguir la diarrea simple, tan común en verano, 
debida al género de alimentación, uso de bebidas frías y cortes de transpiración, 
de la que es ocasionada por el cólera, y si no es dable establecer un buen 
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diagnóstico diferencial, apuntaremos que tal vez puede haber alguna distinción 
mediante la laxitud que acompaña la mayoría de veces a esta última.

Puede sospecharse que dada la presencia de perturbaciones intestinales durante 
una epidemia de cólera,  a pesar del cuidado con que se observan las reglas 
higiénicas, es el cólera morbo asiático la causa de ellas en la inmensa mayoría 
de casos

V. PRONÓSTICO.

Importancia de la diarrea y del vomito en el pronóstico - Miosis - Sudor - 
Mortalidad.

Poco diremos relativo al pronóstico, apuntando solo, por lo que tenemos 
observado, que la cesación del vómito y de la diarrea no indican seguridad en la 
curación. 

El vómito cesa más pronto que la diarrea, pues esta continua generalmente hasta 
la convalecencia, o hasta el fin si el colérico muere;  lo que más demuestra que 
para el acto del vómito se necesita alguna fuerza de reacción en el estómago, 
como creía Gubler al explicar la tolerancia del tártaro emético en algunas 
enfermedades. 

Puede establecerse que cuando cesa el vómito, si no viene el calor natural y 
fuerza en el latido cardíaco, el enfermo morirá. 

Un órgano debe examinarse siempre para establecer el pronóstico de los 
coléricos: es la pupila. Si existe miosis hemos de pensar en la posibilidad de 
uremia complicación que es muy gravísima; conviene con todo distinguir, como 
se comprenderá, si esta miosis es debida al opio, para lo cual nos servirán de 
mucho los síntomas diferenciales entre la uremia e intoxicación tebaica, señalados 
anteriormente. 

El sudor abundante, natural o provocado por los diaforéticos, puede considerarse 
como curativo, sea que se eliminan por él productos que en el organismo son 
nocivos, o bien que sea señal de una reacción favorable, o vuelta del organismo 
al estado normal. 

Aquí toca hablar de la mortalidad observada en la presente epidemia. 

El número de fallecidos ascendió a 283. 

Corresponden al mes de agosto 144; al de setiembre 113 y al de octubre 26. 

Considerando la población dividida en tres partes observamos lo siguiente: 
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Agosto  144: 50 parte  alta ; 50 central; 44 baja,

Setiembre  113: 54   “ 26     “ 33    “

Octubre  26: 15   “   2     “ 9    “

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

Defunciones:  283 119 parte alta 78 central 86 baja

Habiendo sido las invasiones 222 en Agosto; 287 en Setiembre y 14 en Octubre, 
resulta que la mortalidad por meses viene representada así: 

 Agosto:   64,80

 Setiembre  39,30

 Octubre  59,09

Es digno de tenerse en cuenta que la cifra de mortalidad del mes de Octubre que 
fue más alta que la de Setiembre, hecho que está en oposición con lo observado 
en otras epidemias; esto es que al finalizar los casos son más benignos y raros 
los que terminan fatalmente. 

La mortalidad, dadas las invasiones y defunciones, (553 y 283 respectivamente) 
es de 51,1  cifra bastante próxima a la observada en epidemias  de regular 
intensidad, pues si bien el algunas se ha visto el 70 % y en otras el 60, en la 
mayoría la mortalidad oscila entre 45 y 50. 

La mortalidad en la parte alta fue de 55,80, en la central 48,14 y en la baja 
48,30. 

Estas cifras no serían tan altas si por la desidia a veces y por el temor otras, 
temor y desidia hijas de la ignorancia, no se hubiesen abandonado los enfermos 
a sus propios esfuerzos o entregándose a manos  del curanderismo, no llamando 
al médico por creer iba a envenenarles, o si era llamado no tomando las 
prescripciones que les recetaba. 

La alocución que en época oportuna publicó la Alcaldía, disminuyó bastante, a 
nuestro modo de ver, estos inconvenientes, pero no fue suficiente para cortar de 
raíz opiniones tan equivocadas. 

Si comparamos el número de defunciones habidas desde el 6 de Agosto de 1883 
al 23 de octubre del mismo año, que es de 202, y las habidas en igual tiempo en 
1884, q1ue asciende a 208, con las de 1885, que llegan a 542, tenemos que 
hay en este año 340 más que en 1883 y 336 más que en 1884. 

De las 542 defunciones habidas desde el 6 de agosto de 1885 al 23 de octubre, 
corresponden 283 al cólera y quedan por lo tanto 259 debidas a enfermedades 
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comunes, cifra bastante superior a las de 202 y 208  de los dos años anteriores. 
Esto nos demostraría que las enfermedades comunes no solo menguaron en 
época de cólera sino que aumentaron a no ser que por igual número de ellas 
fuese mayor la mortalidad. 

Pero precisa advertir que muchas defunciones fueron denunciadas no con el 
nombre de la enfermedad que las produjo, cólera morbo asiático, sino con el fiebre 
tifoidea, congestión cerebral, meningitis, estado infeccioso, etc. de modo que si 
se contasen estos casos aún sería mayor el número de defunciones conocidas 
ocasionadas por el cólera y menos el de las enfermedades comunes. 

Entonces aumentaría la cifra de mortalidad, que bastante crecida es, pues equivale 
al 51,o % de los invadidos, pero debe indicarse también que se conocieron 
muchas defunciones que no constan en la lista de las invasiones, ya que muchos 
facultativos de fuera la población no daban parte de la invasión y sí de la muerte, 
y estos casos llegan a 35 o 40. 

Si la cifra de  mortalidad de la parte alta es mucho más elevada que la de las dos 
porciones restantes de la población, es debido a esta causa que acabamos de 
apuntar, pues de los barrios del Fuerte-Pio, Ensanche y Sagrera faltaron a conocer 
muchísimas invasiones a pesar de tenerse noticia exacta de todas las bajas. 

Las defunciones por edad y sexo se descomponen de la siguiente manera.

   TOTAL varones hembras  
                 
de 0 a 3 años  11  10  22
de 3 a 6 años  12  29  41
de 6 a 13 años  17  28  45
de 13 a 20 años 9  21  30
de 20 a 25 años 6  12  18
de 25 a 40 años 28  53  81
de 40 a 60 años 14  14  28
de 60 en adelante  5  13  18
   ------------------------------------------------------
   103  180  283

VI.Tratamiento 

Diversidad de métodos aconsejados - Indicaciones que hay que cumplir en el 
cólera morbo asiático - Orden para el estudio - Diarrea colérica: astringentes, 
alcanfor, etc. - Paso de esta forma a otra más grave- Opinión sobre el láudano 
- Importancia del sudor - Sed - Medios para combatir el vómito - Calambres 
- Cólera grave - Fórmula de Desprez - Inyecciones de éter sulfúrico - Reacción - 
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Hidrato de cloral - Quinina - Congestión cerebral - Uremia - Cafeína - Salicilato 
y benzoato sódicos - Alimentación - Convalecencia. 

Los planes formulados por los distintos autores que se han ocupado del 
tratamiento del cólera son numerosísimos en términos que apenas hay médico 
respetable que no tenga su opinión propia publicada. 

¿Porqué todo esto?. n primer lugar el carácter de las epidemias no es siempre 
igual; en una han predominado los calambres, en otra los vómitos.  A veces los 
síntomas han cedido a agentes que en algunos casos han sido infructuosos. La 
gravedad de los síntomas depende, en muchísimas ocasiones, de las costumbres 
de los sujetos atacados. También, de otra parte, hemos de considerar que la 
localidad influye: los puntos húmedos y pantanosos y los sucios, ofrecen terreno 
más abonado. 

Tampoco el resultado del tratamiento es igual según se asistan militares o 
individuos ricos o acomodados; o en los sujetos asistidos en un Hospital civil 
o asistidos en la clínica particular de pueblos en que se sigan estrictamente las 
órdenes del facultativo. 

Las ideas del médico hacen cambiar el tratamiento y además variará el resultado 
según el tiempo en que empiezan a recogerse las observaciones. 

Otro motivo, además, que hace multiplicar los medios empleados en una 
epidemia de cólera es el afán de todo profesor para encontrar un medio eficaz 
con que combatir pronto y seguramente enfermedad tan temible, con el fin de 
alcanzar gloria y proporcionar el mayor bien posible a sus semejantes. 

Algunos casos terminan favorablemente sin haberlos sujetado a ningún 
tratamiento médico ni haber usado otros medios que agua de arroz e infusos de 
plantas aromáticas. Bastantes observaciones podríamos citar, que no recaen en 
enfermos que solo tuviesen diarrea premonitoria, sino en varios que ya ofrecían 
la dolencia confirmada con vómitos, calambres, etc. 

Sustentamos las ideas del Dr. A. Espina y Capo, expuestas en el prólogo de la obra 
se D. Julio Ulecia «Tratamiento del cólera morbo asiático» sobre la importancia 
de algunos síntomas y valor e algunos medios puestos en uso. Dice así: 

«Lo grave del cólera es la diarrea y los vómitos; lo mortal del cólera la adinamia y 
la algidez. Colérico asfíctico, que yace indolente, cianótico y atónico en la cama; 
es muerto muy pronto si no logramos alcanzar la reacción. El precio a todo trance 
conseguir este resultado y todos los tratamientos que a esto se dirijan serán los 
mejores.

«... Salen triunfantes dos medicamentos y un procedimiento que casi son 
los únicos que debemos aconsejar...; el opio por sus acciones astringentes, 
antiespasmódicas, sobre el intestino, y el éter como medicamentos, y las 
inyecciones intravenosas de suero artificial de Hayem como  procedimiento». 

Puédese añadir la opinión de Desprez que dice que toda medicación principal o 
accesoria empleada contra el cólera ha de tener por principio: 
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«1º. Calmar los espasmos dolorosos del estómago que hacen a este órgano 
refractario a los medicamentos o bebidas ingeridas.

«2º. Estimular activamente las funciones de la piel que están íntimamente ligadas 
a las del tubo digestivo.

«3º. Introducir en la economía, desde que la absorción es posible, principios 
capaces de volver a la sangre su composición normal, medicamentos destinados 
a fluidificarla, a hacerla accesible a la circulación capilar y a la hematosis.»

Como se comprende es imposible estudiar en los enfermos todos los métodos 
preconizados contra esta enfermedad. En la segunda edición (1885) de la 
colección de Ulecia figuran 97 métodos y 300 fórmulas, y nosotros además 
de aquellos tenemos recogidos 82 métodos más, que suman 179 y un número 
inmenso de fórmulas que no hemos enumerado. 

Entre estos métodos no existen grandes diferencias en las sustancias empleadas, 
no, lo que se observa únicamente es divergencia entre las dosis y momento de la 
administración de los agentes. 

Es mal plan estudiar el valor de los indicados pasando de estos a la indicación; 
es preferible seguir el método de Cuneo y  Serumola (?), en sus memorias sobre 
el tratamiento del cólera publicadas en 1884 en el, pues el primero estudia las 
distinta formas de cólera y medios para combatirlas y el otro las indicaciones 
principales de la enfermedad. 

Partiendo nosotros de las formas distintas con que el cólera se presenta y de los 
síntomas principales, señalaremos los medios que los han combatidos con mayor 
o menor eficacia en esta epidemia. 

El útil en las diarreas originadas por una indigestión el uso de un purgante, para 
eliminar desde el primer momento lo que detenido en el intestino es causa de 
los trastornos observados. Si la diarrea colérica fuese debida a la presencia del 
microbio específico en el tubo intestinal, la administración de un purgante haría 
cesar rápidamente los progresos de la enfermedad. Algunos autores tratan el 
cólera  por el método evacuante, ya por la ipecacuana que provoca la emesis, ya 
con sulfatos alcalinos o aceites purgantes para incitar la diarrea. Si fuese dable 
asistir al colérico en el mismo momento de la ingestión del agente colerígeno y 
fácil de conocerlo, estamos completamente persuadidos que este plan sería el 
mejor. 

Siendo esto imposible hemos de limitarnos al tratamiento sintomático. Cuando 
se visita a un colérico ya no son ´útiles los purgantes, producen descamación 
epitelial que puede facilitar la absorción de la ptomaína. Lo que conviene es 
proteger la célula de los epitelios y hacer que sostenga un estado que haga difícil 
la absorción, lo que se logra anestesiándola con el opio o con el cloroformo. 

Durante la epidemia combatimos toda diarrea de una manera tan directa como nos 
fue posible, por temer que al dejarla descuidada, pudiese más tarde desarrollarse 
un ataque formidable de cólera. Los medios empleados han sido los astringentes 
usuales contra la diarrea: subnitrato de bismuto, Creta preparada, fosfato básico 

Una epidèmia de cólera en 1885

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg. 193-245, ISSN: 0213-0718



240

de cal y extracto de opio. Pero no siempre estos medicamentos producen el 
resultado que es de esperar y en algunos casos nos lo dio la siguiente fórmula:

Extracto de ratania  1 gramo

Extracto tebaico  5 centigramos

Para x píldoras.  Una cada dos horas.

A esta fórmula conviene añadir a veces el alcanfor dos o tres centigramos  
por píldora; cuya acción produce los más provechosos efectos cuando hay 
abatimiento y depresión de pulso. Esta asociación ha sido el único medio que 
a veces ha concluido con las entero-proctitis estivales. Un sujeto, padre de una 
colérica, solo vio ceder su diarrea que no cesaba con el uso de los astringentes 
más recomendados, con el de estos astringentes en un momento en que por la 
sensación de malestar epigástrico y debilidad general, nos parecía probable la 
complicación de su estado. 

¿Atacando esta diarrea tenemos la seguridad de que no aparecerán los demás 
síntomas del cólera morbo asiático? Muchos casos no progresan; en otros el 
tratamiento es impotente, sobreviniendo nuevos síntomas y al fin el enfermo 
sucumbe. 

En otras circunstancias suélese culpar al médico de haber recetado un agente 
que en vez de calmar al infeliz colérico, lo ha agravado más. Muchas veces es 
que el agente no ha tenido tiempo de producir sus efectos. 

Debido a esta causa nos hemos encontrado con el siguiente hecho: el día 3 de 
setiembre asistimos a un hombre que tenia diarrea y sentía malestar general 
y a más de prescribimos unos papeles astringentes le indicamos que bebiese 
infusos calientes de plantas aromáticas y se acostase para poder sudar. A las 6 
de la tarde fuimos llamados precipitadamente porqué sentía nuevos fenómenos y 
tenia vómitos, algunos calambres, etc,.  Al verle nos inculpó por la prescripción  
y gracias a nuestra energía, que conviene sostener en estos casos, logramos 
que siguiese tomando las papeletas prescritas, alternándolas con una poción 
entonces recetada que contenía licor amoniacal anisado; y como al día siguiente 
se encontrase muy aliviado, se cambió la escena pasando de la ofensa a las más 
cumplidas satisfacciones. 

Los enemas astringentes, y en particular la fórmula de Cantani  (que disuelve 
30,4 gramos de tanino en mil de agua y les añade algunas gotas de láudano) nos 
fueron muy útiles para combatir la diarrea. 

Jamás prescribimos el láudano por la boca y lo hicimos por dos motivos: primero 
porque creemos que otros preparados de opio y especialmente el extracto y a 
veces unos polvos de Dower, tienen la misma acción fisio-terapéutica; y después 
por ser un preparado tan conocido y vulgarizado. Y no creemos que el láudano 
sea un elemento indispensable para la curación de los coléricos, como Tunisi ha 
escrito, ya  que sin él hemos obtenido, por nuestra parte, una mortalidad de 37,2 
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por ciento; pero tampoco negaremos que carezca de efecto, porque no deja de ser 
útil por los principios del opio que contiene. 

A más de esto hemos preferido el extracto por los siguientes motivos: 1º. Porque el 
láudano puede haberse alterado en la farmacia según la fecha de su preparación; 
2º. Porque su sabor repugna a los enfermos  y más si se da a dosis altas.; 3º. 
Porque con el extracto de opio sabemos mejor la cantidad de sustancia activa 
administrada. 

El opio obra en los coléricos deteniendo la diarrea y estimulando al enfermo, con 
lo cual logramos la disminución de los estragos que ocasiona la enfermedad y la 
reacción del paciente. 

Precisa además que el enfermo se adiete y sude. El sudor, sea que elimine parte o 
todo el veneno que la sangre contiene, o que cuando se presenta es señal de que 
el organismo ha reaccionado, es una de las funciones que es necesario provocar, 
porque con ella se alcanzan los mejores resultados. 

No tenemos datos que muestren que la sola exitación (sic) del sudor haya curado 
un colérico, porque siempre que hemos intentado provocarle hemos prescrito a 
la vez algunos astringentes contra la diarrea, pero no dudamos que es uno de los 
medios más utilísimos y casi llegaríamos a decir indispensable. 

A ningún enfermo privamos de beber agua según sus necesidades, fuse solamente 
agua fresca, o bien agua carbónica. Las palabras “tengo sed”  son pronunciadas 
continuamente por los coléricos y si queda como recuerdo imperecedero el 
aspecto de su fisionomía, tampoco se olvida jamás aquel quejumbroso sonido. 
El hielo en pedacitos, a más de ser útil para calmar esta sensación, suspende a 
veces los vómitos por su acción anestésica local. 

Después tenemos los vómitos que con los calambres constituyen la mayor 
molestia de los coléricos. ¿Qué medios combatieron este síntoma?. A veces los 
fármacos indicados contra la diarrea detenían también el vómito. 

Pero en otros casos debió recurrirse a más variados agentes. Ya hemos citado el 
helo y debemos añadir el agua fresca y el agua carbónica. 

Pero el vómito va acompañado muchas veces de dolor por la contracción fuerte 
del estómago, dolor que por su intensidad hace gritar al enfermo 

En estos casos nos ha dado buenos y magníficos resultados una poción con 
hidrato de cloral y bicarbonato de sodio, con o sin clorhidrato de morfina; fórmula 
útil y a veces curativa, como tenemos observado de las dispepsias atónicas 
gastrálgicas. Además esta poción, según observación propia y de algunos 
compañeros, es excelente contra las hipostasis pulmonales (sic). No hay duda 
que el agente que en ella obra es el cloroformo que se desprende y tanto es así 
que cuando el enfermo traga fácilmente las perlas que lo contienen se alcanza 
idéntico resultado. 

Además de obras por acción sedante local, probablemente debe añadirse, la 
estimulante difusiva, necesaria siempre y más en casos apurados, como ejemplo 

Una epidèmia de cólera en 1885

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg. 193-245, ISSN: 0213-0718



242

tenemos los resultados que da la poción de Desprez (que también contiene 
cloroformo), de la cual después hablaremos. 

La tintura de cáñamo de Indias fue útil en algunos enfermos para lograr mejor 
la suspensión definitiva del vómito. Para lograr este fin nos obró a maravilla el 
clorhidrato de morfina en inyecciones hipodérmicas. Una circunstancia priva del 
uso continuado de dicho agente mediante esta práctica, y es que dado que se 
absorbe toda la cantidad administrada, si la anuria persiste se observarán con 
probabilidad trastornos tóxicos. 

Para calmar este síntoma es insuficiente la revulsión sobre el epigastrio, lo propio 
que la revulsión general sobre el abdomen para calmar a la vez v-omito y diarrea. 
Lo mismo debemos decir de la aplicación constante y continuada de hielo sobre 
el epigastrio. 

Contra los calambres hemos empleado el tratamiento clásico: fricciones de líquidos 
estimulantes sobre la parte enferma e inyecciones hipodérmicas de clorhidrato 
de morfina loco dolenti, con resultado más satisfactorio de las segundas que de 
las primeras. 

Solo conocemos un caso de calambre del diafragma que desgraciadamente causó 
la muerte antes de poder recurrir a las inyecciones subcutáneas de morfina, como 
recomendó Cuneo de Marsella. 

No recurrimos a las chapas metálicas por el método del malogrado Burq, pero sí 
que hubiésemos ensayado las láminas de talco (talio ¿) si se hubiese conocido el 
proceder del Dr. Redondo de Valladolid. 

En el cólera grave no deben desecharse los medios expuestos, sino que además 
de ellos debe recurrirse a otros que estimulen al colérico y eviten cuanto puedan 
las postración, colapso o algidez que sin tardar sobreviene. Es bueno el uso de 
bebidas alcohólicas con tal que por su acción local no disgusten al enfermo. No 
hemos empleado ningún licor sino el vino de Jerez seco. En algunos enemas 
hemos añadido 100 gramos d vino común, que llega a producir intolerancia 
rectal. 

Los compuestos amoniacales (acetato amónico, licor amoniacal anisado) son 
indispensables. Lo propio debe decirse del éter, ya solo, ya en el preparado 
oficinal conocido con el nombre de licor anodino de Hoffmann.

Una fórmula e ha hecho común para combatir la forma grave del cólera. Es la de 
Desprez, que consta de cloroformo, alcohol, acetato amónico, agua y jarabe de 
clorhidrato de morfina. Esta poción, en contra de lo que dice el autor, no produce 
sensación de frescura en el estómago sino de calor muy soportable y no del todo 
molesto, seguido de una sensación general de refocilación. Basta para detener 
el vómito y hasta obra sin combinarla con astringentes, cohibiendo la diarrea, lo 
cual podríamos demostrar citando algunas observaciones. Tiene esta poción la 
principal ventaja de que reúne los distintos medicamentos que son necesarios 
para combatir la algidez. 
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Las inyecciones subcutáneas de éter sulfúrico son útiles contra este estado. 
La acción del éter es maravillosa, y aquí debemos recordar el estudio clínico 
publicado por Dupuy en 1882 en el Progrés medical, sobre el tratamiento del 
cólera por las inyecciones de éter, útiles también en otras enfermedades que 
revisten una forma álgida o adinámica, como la fiebre tifoidea.  Un inconveniente 
ofrecen: el dolor vivísimo que producen y que hace prorrumpir en gemidos al 
enfermo, aunque esté acolapsado (sic). 

El proceder del Dr. Godoy, de Granada, no es microbicida, según nuestro modo de 
entender sino que el éter obra como estimulante general y al mismo tiempo que 
anestesia la mucosa del intestino,  calma el malestar general del enfermo, como 
el Dr. A. Gelabert Viana también opina (Independencia Médica). No podemos 
comprobar la eficacia de aquel procedimiento pues al conocer la práctica exacta 
de Godoy habían menguado las invasiones en esta población. 

Si de este estado pasaban nuestros coléricos a la reacción procurábamos  no usar 
con exceso sustancias estimulantes y de ningún modo las narcóticas.  Útil nos 
era la continuación de algún preparado amoniacal y hasta la prescripción de la 
tintura o extracto blando de quina. 

Queda en el período de reacción-convalencencia un insomnio pertinaz y otros 
trastornos de carácter neuropático que ceden inmediatamente al hidrato de 
cloral. L caso citado en la página ochenta y ocho  (referencia al  texto manuscrito) 
es una comprobación de ello: aquel joven que tena peritonismo se encontró bien 
con una poción de hidrato de cloral. El insomnio desaparece con e uso de este 
agente. 

La reacción puede presentarse con tal intensidad que por la fuerza y frecuencia 
del pulso, coloración de las conjuntivas y mejillas, lo mismo que de la piel, color 
periférico y ascenso térmico haga temer alguna complicación encefálica, por ser 
este órgano el más frágil en aquellos casos. Puede establecerse el siguiente plan:  
En la reacción franca ligera basta estar a la mira de lo que pueda sobrevenir. En 
la reacción franca intensa las píldoras siguientes nos dieron buen resultado:

 Bromhidrato de quinina:   50 o 60 centigram.

 Tanino:     50 centígram.  a 1 gramo

 Para 8 o diez píldoras 

 Una cada hora u hora y medía según la intensidad de los síntomas

El tanino es útil contra la diarrea, que, si bien con poca frecuencia y abundancia, 
aún continua.   A veces con el tanato de quinina obteníamos el mismo resultado. 

Cuando la reacción no es franca, observándose una tendencia a presentarse un 
estado séptico, puede asociarse el alcanfor a las píldoras aquellas. 

Y aquí es cuando creemos más útiles las sales de quinina y no en el primer 
período, como las usan los médicos que creen poder combatir la infección cuando 
solo obran sosteniendo las fuerzas del enfermo. Con todo a sujetos debilitados 
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por enfermedades anteriores o de constitución miserable, les hemos practicado 
desde el comienzo de la dolencia, algunas inyecciones hipodérmicas de quinina 
a dosis tónica. 

En la torpeza y sopor consecutivo al cólera poco provecho hemos alcanzado 
de la aplicación de hielo a la cabeza y sanguijuelas en las apófisis mastoides. 
Un enfermo recordamos que nos sirve de claro ejemplo: empezó con cierto 
delirio tranquilo, reía al contestar, se levantaba bastante bien al querer beber y 
paulatinamente se fue amodorrando, contra cuyo estado no valieron bromuro, 
hielo en la cabeza y sanguijuelas detrás las orejas. 

Como este estado del cerebro es generalmente consecutivo a uremia, nuestros 
esfuerzos deben dirigirse a combatir esta complicación; es verdad que muchas 
veces se lucha en vano, como en otros casos de uremia no consecutiva a esta 
enfermedad, por la importancia de las lesiones existentes en el organismo. Si se 
complica la uremia con el estadio séptico que en la parte sintomatológica hemos 
hecho referencia, el peligro del enfermo es extraordinario. 

A estimular al enfermo, a dar fuerza a las funciones que languidecen, se reduce 
todo el tratamiento. No dejábamos las inyecciones de éter y a veces las de 
bromhidrato de quinina, pero el agente que siempre nos dio algún resultado fue 
la cafeína. 

No quiere esto decir que con su administración el paciente curase, pero si que 
producía cuando menos un alivio suficiente para demostrar su eficacia contra 
estado tan serio.

Cada tres horas practicábamos una inyección de 10 a 15 centígramos de cafeína 
pura, solubilizada, según aconseja Tanret (o Fanret?), por el salicilato sódico. 
Con ella se nota que disminuye la frecuencia de las contracciones cardíacas y 
que recobran más fuerza. A veces excita la secreción renal, fenómeno de buen 
augurio, aunque no signo de curación. 

No hay duda que ningún otro medicamento puede ser más útil que la cafeína, y 
si bien todos los coléricos sujetos a nuestro cuidado que fallecieron de uremia, 
la tomaron, no por esto perdimos la confianza en ella, ya que en otros casos nos 
fue a maravilla. 

Los alemanes han ensalzado los ácidos salicílico y benzoico para combatir la 
uremia; nos otros los prescribimos infructuosamente. 

Para concluir lo que tenemos observado respecto al tratamiento de los coléricos, 
debemos hablar de la alimentación. En el pleno del mal poníamos el enfermo a 
dieta; solo tomaba un poco de agua de arroz fría. Cuando lo síntomas disminuían, 
esto es cuando el vómito no era tan molesto, prescribíamos un poco de caldo o 
leche. 

Al principio de la epidemia no éramos tan rígidos en la privación de alimentos 
y observábamos que sobrevenían alunas recaídas por indigestión, siempre que 
el enfermo comía alguna sopa o algo más, carne o gallina. Más tarde cuando 
el enfermo tomaba, según nuestras indicaciones, sopi-caldo y sucesivamente 
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pescado, carne y otros alimentos sólidos, estábamos seguros de que no 
sobrevendría ninguna complicación. 

Al fin, para restablecer la normalidad de las vías digestivas prescribíamos el agua 
de Vichy (Hôpital) a pasto y el vino de quina solo o con pepsina o cacao a las 
horas de las comidas.

El edema de los extremos inferiores de algunos convalecientes no necesitó 
tratamiento especial desaparecía prácticamente a medida que cobraban fuerzas, 
ya con la alimentación, ya con la medicación tónica seguida. 

En algunos individuos tuvimos que recurrir a la cuasina o a la estrignina (sic) 
para combatir la atonía de las vías digestivas. Y como este estado se complicaba 
en algunos con diarrea y en otros con vómitos, o con ambos trastornos a la 
vez, adicionábamos con provecho a uno de aquellos alcaloides el subnitrato de 
bismuto en forma de crema. 

Esto es cuanto podemos decir del tratamiento del cólera según lo observado 
durante la epidemia. 

Dos palabras, sencillez y constancia, resumen nuestra opinión sobre el particular; 
sencillez en las fórmulas y constancia en la administración.

No parezca extraño que no nos ocupemos de la terapéutica higiénica del cólera. 
De lo dicho en la parte etiológica se desprenden nuestras ideas, y de ellas los 
medios que pusimos en planta, que en nada discreparon de los recomendados 
por los autores modernos. 

Una epidèmia de cólera en 1885

Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg. 193-245, ISSN: 0213-0718

Signatura del Doctor Joaquim Teixidor i Sunyol



246



247    Gimbernat, 2011 (**) vol. 56 pàg. 247-260, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2011 (**) 56, 247-260

ELS PROFESSORS DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA DE L’ANY 1932. 
IMATGES  PER JAUME PASSARELL

XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc
Arxiu RAM de Catalunya

Les imatges dels professors de la facultat, en aquest cas, la de Medicina de 
Barcelona, se solen trobar reunits en fotografies en les orles de fi de carrera. Més 
rarament estan en forma de dibuixos i caricatures. Aquí es presenta  un quadre 
fet per Jaume Passarell, que reuneix els disset catedràtics de la facultat que hi 
havia l’any 1932.  Se’n devia fer una edició relativament extensa perquè n’hem 
vist alguns exemplars. 

Els professors:

S’indiquen només el nom, l’assignatura, i l’any d’ingrés a la facultat, perquè les 
seves dades biogràfiques   es poden  trobar molt  fàcilment. Per ordre d’antiguitat 
a la facultat són: 

1897- Eusebio Oliver Aznar. Patologia General 
 (Zuera, Saragossa, 1864 – Barcelona, 1938)

1911. Josep M. Bartrina i Thomas. Patologia Quirúrgica 
 (Barcelona, 1877 – Barcelona,  1950)

1913. Mateo Bonafonte Nogués. Ginecologia 
 (Cadrete, Saragossa, 1862 – Cuenca, 1940) 

1915. August Pi-Sunyer. Fisiologia. 
 (Barcelona, 1979 – Ciutat de Mèxic, 1965)

1915. Jaume Peyrí Rocamora. Dermatologia 
 (Reus, 1877 – Barcelona, 1950)

1917. Pere Nubiola Espinós. Obstetrícia 
 (Barcelona, 1878 – B. 1956)

1918. Antoni Salvat Navarro. Higiene 
 (Saragossa, 1883 – Barcelona, 1977) 

1919. Joaquim Trias Pujol. Patologia Quirúrgica 
 (Badalona, 1887 – Barcelona, 1964)

1923. Manuel Saforcada Ademà. Medicina Legal 
 (Viella, 1877 – Barcelona, 1968)
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1923. Àngel Antoni Ferrer i Cajigal. Histologia i Anatomia Patològica. 
 (Santander, 1886 – Burgos, 1936) 

1926. Francesc Ferrer Solervicens. Patologia Mèdica. 
 (Artés, 1885 – Barcelona, 1943)

1926. Marian Sòria Escudero. Oftalmologia 
 (Lleida, 1889 – Barcelona, 1955) 

1926. Ferran Casadesús Castells. Oto-rino-laringologia 
 (Madrid, 1881 – Barcelona, 1972)

1927. Antoni Trias Pujol. Patologia Quirúrgica 
 (Badalona, 1891 – Santa Cristina d’Aro, 1970)

1927. Agustí Pedro i Pons. Patologia Mèdica 
 (Barcelona, 1898 – Barcelona, 1971)

1928 Salvador Gil Vernet. Anatomia 
 (Vandellós, 1893 – Barcelona, 1977)

1929. Jesús M. Bellido Golferichs. Terapèutica. 
 (Barcelona, 1880 – Tolosa de Llenguadoc, 1952)

Nota: Hi havia vacant una càtedra d’anatomia, per mort del Dr. Antoni Riera 
Villaret, i que va guanyar el mateix any 1932 el doctor Manuel Taure Gómez. 

Igualment hi havia vacant la càtedra de pediatria, per jubilació del Dr. Andrés 
Martínez Vargas, que va ocupar l’any 1933, per concurs de trasllat, el doctor 
Gregorio Vidal Jordana. 

L’AUTOR DE LES CARICATURES

És Jaume Passarell i Ribó, un dibuixant ben conegut i amb prestigi en les 
publicacions de l’època a Catalunya., principalment des de meitat de la segona 
dècada del segle XX. Havia nascut a Badalona l’any 1889 (en diversos llocs 
s’indica l’any 1890).  La seva família era d’arrels liberals. Havia col·laborat 
en moltes publicacions, des de  l’Esquella de la Torratxa o Mirador, al Mundo 
Deportivo, i altres.  També era il·lustrador de llibres,  i havia fet exposicions i 
guanyat alguns premis.   En aquest temps era prou conegut i valorat en el món 
artístic local. 

Després de la guerra civil va anar tres anys a l’exili a França, va passar per camps 
de concentració, i després va poder  estar bastant temps a Tolosa de Llenguadoc, 
retornant el 1942, perquè la guerra mundial i l’ocupació alemanya feien molt 
difícil la vida a França, i a més perillosa pels exiliats republicans. 
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Durant anys va estar molt eclipsat, tot i que va fer algunes exposicions.  Morí a 
Barcelona el febrer de 1975. 

El seu estil era una mica irònic i satíric, però destacant gairebé sempre els trets 
podríem dir més optimistes.  Remarcava més els caràcters diferencials de cada 
personatge que no pas els defectes. 

En aquests “retrats de metges” si es coneix el personatge se l’identifica amb una 
certa facilitat. Recull els aspectes més característics, tant en el gest o expressió, 
com en la posició i fins i tot el vestit.  

Tot i que les imatges fotogràfiques són les més reals, o així es poden interpretar, 
creiem que aquesta aportació de Jaume Passarell permet copsar adequadament 
els trets més importants dels professors de la facultat de  medicina de 
començaments dels anys trenta del segle XX.  

Fonts:  

Abras, Margarida: “Jaume Passarell i Ribó. Obra publicada”. Col. Monografies bada-
lonines, núm. 13. 1991. 

Ràfols, J.F: “Diccionario de artistas de Catalunya, Valencia y y Baleares” 2a. 
ed.(Edicions Catalanes i La Gran Enciclopedia Vasca”,Barcelona-Bilbao, 1980. vol. III,  
p. 901. 

Corbella, Jacint: Història de la Facultat de Medicina de Barcelona. 1843-1985”  Bar-
celona (Fundació Uriach 1838),  1996. v. p. 369. 
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