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EDITORIAL

Es comenten principalment algunes dificultats de tipus tècnic i innovacions que 
es van introduint, el pes de noves tendències. Les dificultats tècniques, en el 
sentit més elemental de la construcció de la revista, com es reben els materials, 
el mínim d’exigències no assolides. Alguns números de la revista tenen un 
caràcter més monogràfic, en relació a presentacions a Congressos. La unitat 
la donen els actes de la reunió. Altres vegades queda material més espars, 
sigui per la longitud, la complexitat del text, les dificultats de correcció (plaga 
encara persistent). A vegades es pot dir que és la tossuderia dels autors en no 
complir normes bàsiques, de les que  ja han estat informats, i que consten en 
el començament de cada número.  Això pot malmetre la valoració d’una revista, 
més quan hi ha avaluacions externes. Així, com a exemple potser més visible, cal 
que hi hagi els resums, en català i castellà, que siguin curts, màxim cinc línies. 
I les paraules clau. 

També la presentació tècnica. La primera pàgina de l’article, del text que rebem 
a la redacció a vegades sembla destinada a un aparador. I el curiós és que altres 
vegades els mateixos autors presenten els treballs tal com es demanen. 

Les diferents versions utilitzades poden complicar la maquetació inicial, per a 
poder presentar un treball correcte a impremta, que és on es fa la definitiva.  
Alguns autors són molt persistents en els seus hàbits. En pocs casos s’ha vist 
retardat algun any (la revista només té dos números a l’any, i si estan plens el que 
no anava d’acord amb les normes va quedant enrere), degut a la forma “difícil” 
de presentació. Aquestes explicacions no són queixes ni lamentacions. Són una 
constatació d’algunes dificultats tècniques. Quan ja fa bastants anys que fem 
anar ordinadors hi ha punts que ja haurien d’estar resolts. Recordo, i encara no 
fa tants anys, quan vàrem posar “en cap cas s’admetran treballs manuscrits”. 

Avui s’apunta una primera explicació. Estem preparant una remodelació àmplia 
de l’equip directiu i de la redacció de la revista. Ampliarem el nombre de 
responsables de les diverses funcions i cal ser una mica més exigent.  La valoració 
positiva, que es tractarà en números posteriors de la difusió de la revista, el bon 
lloc que tant “Gimbernat”, com la “Revista de la RAMC” tenen actualment en el 
rànking  del repositori de revistes catalanes d’accés obert (RACO) ens obliga a 
dedicar molta més atenció als continguts. 

De manera potser més conjuntural, que amb idea de persistència, també hi 
ha canvis: obertura de noves línies. No és que les antigues s’esgotin, ben al 
contrari, però si que es conreen nous aspectes, com l’estudi de l’obra de metges, 
relativament contemporanis, que han estat coneguts per molts de nosaltres, que 
potser han escrit poc (a vegades no tan poc) però que han tingut una projecció 
escassa. 

Persones que han tingut una activitat assistencial d’un cert nivell, però des 
de càrrecs que en el seu temps es consideraven secundaris. Hi havia una 



discriminació real, més entre els catedràtics, menys en els caps de servei. El 
Clínic i Sant Pau han “lluït” molt més, i cal recordar que en serveis d’altres 
hospitals també hi hagué metges amb obra prou interessant.  I això fins a l’eclosió 
de les “Residències” de la Seguretat Social. Després l’increment de les facultats 
de medicina, la qualificació d’ “Hospital Universitari” a nombroses institucions; el 
fet d’entrar en la competitivitat de l’accés al MIR, a la formació postgraduada,  ha 
reduït les distàncies. I en tot cas hi ha molts metges que cal que siguin recordats, 
perquè també formen part de la nostra història i han fet una feina més útil del que 
pot semblar. El seu pes, més del  punt de vista assistencial, és important

Per això, aprofitant circumstàncies diverses, i de manera encara no sistematitzada, 
en aquest i en números que seguiran, es recullen petites referències i anàlisis de 
l’obra de persones poc conegudes, poc valorades (fins i tot diríem “minusvalorades”. 

La cerca d’aquest personal amb menys projecció va ser desenvolupada, a propòsit 
d’un llibre d’homenatge al Dr. Agustí Pedro i Pons. Era bo fer una nòmina  dels 
metges del servei, de sales, dispensaris i laboratoris. Eren molts i calia algú que 
conegués el tema, que portés anys en el servei, i tingués capacitat per fer-ho i 
ho acceptés. Ho vàrem encarregar al doctor Agustí Codina i Puiggròs, qui ho va 
acceptar, potser sense donar-se compte, quan va dir que sí, de la gran feinada 
que acabaria fent.  Ho podia haver fet de manera més esquemàtica, però hi va 
treballar temps, amb molt bon resultat. Es va publicar dins del llibre d’homenatge, 
editat pel COMB. Va ser una monografia molt completa dins d’un volum d’unes 
350 pàgines. El capítol de Codina té més de 125 pàgines, pràcticament una 
tercera part de l’obra i és el capítol més extens i amb documentació més útil per 
a la història ulterior.  

A partir d’aquí li vàrem encarregar fer un estudi semblant amb els metges 
de la Clínica Mèdica B que portava el Dr. Soriano i la C, que portava el Dr. 
Gibert-Queraltó.  Va ser una feina llarga, però important, font àmplia de dades 
i comentaris personals. S’han publicat ambdós treballs a Gimbernat. Recordo 
els originals manuscrits, amb una lletra gran, una mica inclinada, però molt 
regular. Codina preferia escriure a mà. Els manuscrits estan guardats a l’arxiu de 
l’Acadèmia, i són un bon record d’aquest acadèmic corresponsal i assidu.  

Un altre punt que s’intenta recuperar és la informació gràfica.  Recordo els anys 
en que per dificultats tècniques i econòmiques rebutjàvem el material gràfic. Ara 
que podem, si el material és de qualitat suficient, cal mantenir-lo perquè alguns 
element s comencen a perdre’s. 

Finalment cal remarcar, i potser bastant, la riquesa d’informació d’interès sanitari 
local, sobretot pel final del segle XVIII i la primer meitat del segle XIX del material 
del nostre arxiu. Ho hem dit algunes vegades, i no cal insistir-hi més. Ja n’han 
sortit bastants articles, aquí a Gimbernat i a la secció de papers de l’Arxiu de 
l’Acadèmia. A Gimbernat, amb possibilitat de treballs de més extensió, des del 
número 55 hi ha un increment d’aquest aspecte. El cens de metges de Catalunya 
cap a l’any 1840; la memòria sobre el còlera de sant Martí de Provençals, del 
doctor Joaquim Teixidor, en són exemples. És probablement una de les línies que 
pot donar més pes i qualitat als escrits publicats a la revista durant alguns anys. 
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EL pApER DELs mETgEs En ELs InIcIs DE LA mETEOROLOgIA InsTRumEnTAL  
A cATALunyA, sEgLEs XVIII-XIX

BARRIENDOS1,  Mariano; PROHOM Marc2

1Institut Català de Ciències del Clima i Universitat de Barcelona
2Servei Meteorològic de Catalunya, Àrea de Climatologia

RESUM: La detecció i recuperació de dades meteorològiques antigues a Catalunya ha 
posat de manifest una implicació dels metges en l’observació meteorològica i ambiental. 
Ací s’analitzen les activitats observacionals endegades pels metges entre els segles XvIII 
i XIX, el seu context històric, i el procés d’integració de les dades de Barcelona amb les 
dades actuals dels serveis meteorològics oficials.

PARAULES-CLAU: Acadèmia de Medicina, Barcelona, Il·lustració, observació 
meteorològica instrumental, salut pública, segle XvIII

RESUMEN: La detección y recuperación de datos meteorológicos antiguos en Catalunya 
ha puesto de manifiesto una implicación de los médicos en la observación meteorológica 
y ambiental. Aquí se analizan las actividades observacionales iniciadas por los médicos 
entre los siglos XvIII y XIX, su contexto histórico, y el proceso de integración de los datos 
de Barcelona con los datos actuales de los servicios meteorológicos oficiales.

PALABRAS-CLAvE: Academia de Medicina, Barcelona, Ilustración, observación 
meteorológica instrumental, salud pública, siglo XvIII

1. INTRoDUCCIÓ

L’estudi de les condicions ambientals i climàtiques no ha estat una temàtica gaire 
propera a l’activitat mèdica durant el segle XX. En el període que comprèn aquest 
estudi, entre els segles XVIII i XIX, els metges tingueren el clima i el medi ambient 
com una preocupació perfectament integrada en el seu dia a dia d’activitat 
professional i investigadora per un seguit de factors que veurem en el present 
treball. Les tasques endegades per al seguiment del clima i la seva variabilitat en 
han deixat una acumulació de dades observacionals de prou qualitat com per a 
fer-les profitoses per a la recerca actual malgrat els anys transcorreguts.

Les condicions actuals del clima, amb unes incerteses provocades per la 
pròpia activitat de l’home amb l’emissió massiva de gasos d’efecte hivernacle, 
han promogut una mirada enrere cap a l’activitat d’observació meteorològica 
endegada des de la Il·lustració. Les motivacions d’aquells científics s’han 
recuperat plenament i les seves dades s’utilitzen per a conèixer millor la variabilitat 
climàtica d’escala temporal àmplia i tenir així una millor capacitat de predicció 
del canvi climàtic futur.

A Europa es fan esforços importants de recuperació d’aquestes dades 
meteorològiques, actuant amb iniciatives interdisciplinars amb l’objectiu de fer 
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un assemblatge entre les observacions generades per les institucions actuals i 
les que s’han conservat en fonts documentals històriques, construint sèries de 
dades el més llargues possible. D’aquesta manera, es creen equips transversals 
on uns historiadors recuperen dades meteorològiques generades pels metges 
coetanis que les conservaren en fonts documentals manuscrites, es transmeten 
a climatòlegs que en fan el tractament i adaptacions a les sèries modernes, 
n’estudien les singularitats més rellevants, i finalment s’introdueixen en els 
models climàtics de previsió creats i operats per físics i informàtics.

El present article vol mostrar un d’aquests esforços de recuperació, tractament i 
aprofitament de dades meteorològiques antigues, centrat en la ciutat de Barcelona 
i protagonitzat per un col·lectiu de metges organitzats al voltant de l’Acadèmia 
Mèdico-Pràctica, actualment Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

S’expliquen en primer lloc, de forma general i descriptiva, els antecedents històrics 
a Europa Occidental sobre el desenvolupament de la ciència i la medicina amb 
els seus canvis transcendentals entre el Renaixement i la Il·lustració. Canvis 
tant a nivell teòric i conceptual com a nivell pràctic amb el desenvolupament 
de l’experimentació, l’observació i la instrumentació. També es tractarà l’esforç 
dels metges per a coordinar-se institucionalment i fer així profitosos els esforços 
personals donat que afrontaven problemes d’abast general, que es repetien a 
les poblacions respectives. Seguidament s’explicarà amb un cert detall com 
es desenvolupava aquesta ciència nova i els nous reptes d’una societat en 
transformació dins un context singular i problemàtic com és el de la Catalunya del 
segle XVIII. Es descriuran les activitats endegades pels metges catalans en aquest 
vessant meteorològic i climàtic, i els seus resultats. Finalment, es descriuran 
les tasques de recuperació i els procediments per a que el conjunt de dades 
recopilades esdevingui un conjunt compatible amb les dades modernes.

2. CIÈNCIA, METEoRoLoGIA I MEDICINA A L’EURopA MoDERNA  
(SS. XVI-XVIII)

2.1. Els inicis

La ciència havia experimentat a Europa durant el període medieval un considerable 
alentiment. Es coneixien els texts del període grecollatí clàssic, però se’n feia 
una utilització molt precària i limitada. Els procediments científics medievals 
es limitaven bàsicament al comentari dels texts clàssics i la seva corresponent 
discussió.

Malgrat algunes excepcions, com Roger Bacon (1214-1294) que a la seva obra 
Opus Majus propugna la introducció de l’observació i l’experimentació en el 
mètode científic, les discussions escolàstiques predominaran fins el Renaixement 
com a procediment científic bàsic. La manca de recursos econòmics i tecnològics, 
i la presència limitant de l’Església Catòlica, faran dels segles medievals un 
període poc fructífer. La mera preservació dels texts clàssics és potser l’únic 
llegat valuós del període.

Mariano Barriendos; Marc Prohom
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El paper dels metges en els inicis de la meteorologia instrumental a Catalunya, segles XvIII-XIX

El Renaixement expressa molt bé en el seu propi terme el procés viscut els segles 
XV i XVI: de forma progressiva els segles XIII i XIV s’havien anat posant en qüestió 
els procediments de la recerca científica, i a partir del segle XV ja es constitueixen 
corrents de pensament entre les elits i dins els propis àmbits universitaris. El primer 
pas és tan senzill com recuperar i tornar a donar vigència als texts conservats dels 
científics clàssics greco-llatins. El més important d’aquest període és l’afany de 
superació i la curiositat per tot allò que no ofereix una explicació evident. El segle 
XIV amb les seves epidèmies i crisis de subsistència havia provocat sens dubte 
un canvi a la mentalitat de la població, i les elits buscaven noves explicacions 
a allò que els havia colpit. Les noves descobertes geogràfiques i la constatació 
ja definitiva de la configuració i dimensions del planeta contribueixen a aquest 
canvi radical. La raó protagonitzarà els progressos científics davant les creences 
i les supersticions.

Entrant en detall a les ciències vinculades al coneixement atmosfèric, es produeix 
durant el Renaixement una estranya convivència de coneixements clàssics, 
supersticions populars, paraciències i religió. Sens dubte, la gran incertesa que 
produïa la variabilitat climàtica i els fenòmens meteorològics severs (aiguats, 
sequeres, glaçades, grans temporals) provocava a la població i les autoritats una 
gran sensació d’inseguretat i vulnerabilitat. No hi havia capacitat predictiva i els 
estralls o impactes soferts podien esdevenir catastròfics, fins i tot desencadenant 
o propiciant l’aparició de les temudes crisis de subsistència, i la fam, epidèmies 
i el desordre sòcio-econòmic conseqüent.

Els recursos davant els meteors eren molt precaris, clarament ineficaços, i potser 
per aquest motiu estaven tots actius coetàniament. Existien texts clàssics amb 
detallades descripcions dels fenòmens i certs processos (Aristòtil, Meteorologica, 
340 a.J.C.). Hi havia també una cultura popular basada en empirismes que 
volia oferir, mitjançant refranys i dites, una certa capacitat predictiva. A un nivell 
més sofisticat, els astrometeoròlegs oferien interpretacions de caire meteorològic 
i d’altres riscos naturals a partir de les conjuncions astrològiques o qualsevol 
altre fenomen associat. Finalment, l’Església Catòlica també volia fer la seva 
aportació, amb un desplegament de cerimònies de rogatives i d’exorcismes per a 
fer front a les situacions meteorològiques adverses.

2.2. Les bases d’una nova ciència: mètode, instruments i institucions

El segle XVII esdevé clau en la constitució d’una ciència a Europa Occidental que 
arribarà fins als nostres dies amb els mateixos fonaments i principis d’actuació. 
Durant el segle XVI es produeix la definitiva separació de la recerca científica 
d’altres condicionants. Això es dóna en un context de conflictes socials, religiosos 
i bèl·lics.

A l’àmbit de la recerca ambiental o atmosfèrica, es poden definir quatre fites 
molt importants per a l’observació meteorològica instrumental: En primer lloc, 
l’establiment d’una metodologia científica nova, basada en la raó, l’observació 
i l’experimentació. La culminació d’aquest procés arriba amb l’obra de René 
Descartes (Discurs del Mètode, 1637). En segon lloc, durant el segle XVII es 
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desenvolupen una sèrie d’instruments de mesura que permetran fer un seguiment 
de les variables atmosfèriques bàsiques, no ja la seva simple observació, sinó 
una mesura objectiva quantificable. A més, es tracta d’instruments amb uns 
principis de funcionament simples i sense gaire complicació tècnica o mecànica. 
Això permetrà la seva utilització de forma generalitzada i entre professionals o 
aficionats sense requerir un alt nivell d’expertesa. A més de facilitar l’accés a 
les activitats observacionals a un volum de persones, es podrà disposar d’una 
densitat prou alta de localitzacions amb observacions contínues.

L’instrumental inventat fa evident aquest impuls del segle XVII:

Termòmetre florentí: 1641, d’alcohol, segellat, aïllat de l’aire
Baròmetre de mercuri: 1643, Evangelista Torricelli
Pluviòmetre: 1662, Christopher Wren
Anemòmetre: 1673, René Grillet
Higròmetre: 1783, Giuseppe Toaldo i Horace-Bénédict de Saussure
(Fierro, 1991).

El tercer aspecte deriva directament de l’anterior: la disponibilitat d’instruments de 
mesura incita a molts científics a iniciar ells mateixos l’observació meteorològica. 
Durant la segona meitat del segle XVII, aprofitant un context europeu relativament 
pacífic, molts científics, erudits, naturalistes, metges i d’altres professionals 
inicien observacions meteorològiques sota la coordinació de diferents entitats. 
La possibilitat d’observar i mesurar variables atmosfèriques simultàniament en 
una escala geogràfica inimaginable pocs anys abans, gairebé continental, i amb 
instruments i procediments homogenis, obre la porta a nous coneixements sobre 
el comportament de l’atmosfera.

Evidentment darrera aquestes observacions coordinades hi ha institucions que 
amb recursos propis poden donar valor afegit a les dades generades per cada 
observador. Aquest és el quart factor decisiu per a l’observació meteorològica. 
Calen entitats que coordinin l’activitat dels observadors, que recullin les dades 
i les tractin conjuntament i, finalment, la seva edició i distribució. L’Accademia 
de Cimento de Florència mereix el reconeixement com a primera institució amb 
aquestes funcions. Està impulsada pel gran duc de Toscana, en les figures de 
Leopold i Ferran II, que ja havien promogut la invenció d’aparells meteorològics 
de mesura. El resultat de la seva activitat, no gaire sostinguda en el temps però 
tota una novetat que després serà un referent a imitar, s’estén entre 1653 i 
1667, amb la denominació de “Rete Meteorologica Medicea”. Arriba a disposar 
de 9 observatoris en diferents països europeus.

La breu activitat de l’Accademia de Cimento pot donar la impressió de quedar en 
una simple anècdota benintencionada. En canvi, els seus procediments i activitats 
seran imitats i ampliats. El potencial aplicat de la informació meteorològica i 
climàtica no passa inadvertit per als governs que ambicionen per als seus països 
esdevenir potències marítimes transoceàniques. 
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Un primer exemple d’aquesta institucionalització de la ciència és l’anglesa Royal 
Society l’any 1662 (Spratt, 2003) i el Royal Observatory of Greenwich l’any 
1675 (Cooper et al., 2008). Un segon exemple seria la iniciativa francesa de la 
Académie Royale des Sciences creada l’any 1666 per Lluís XIV. També tindrà un 
observatori associat a París, començat a construir l’any 1667 i que iniciarà les 
seves observacions i altres activitats científiques sota la direcció de Philippe de 
La Hire l’any 1685 (Roy, 1982).

Aquestes institucions tenen continuïtat, en alguns casos, fins l’actualitat. Durant 
el període de la Il·lustració es dona un procés de consolidació d’aquestes 
institucions, de la seva imitació en països a diferents escales, i una proliferació 
d’entitats i publicacions científiques amb una actitud de divulgació i intercanvi.

3. L’INTERÈS DELS METGES IL.LUSTRATS pEL MEDI AMBIENT I EL CLIMA

L’observació meteorològica i el seu aprofitament aplicat tenia ja entre els segles 
XVII i XVIII una clara destinació en els governants per a poder implantar-se en 
nous territoris i saber-ne explotar els seus recursos naturals, agraris i ramaders. 
Les grans companyies comercials, per la seva banda, incrementaven l’eficàcia 
dels viatges oceànics al conèixer en detall els corrents marins, règims de vents i 
calendaris dels principals fenòmens meteorològics. Però la informació ambiental 
tindria unes altres aplicacions allunyades del poder militar i l’enriquiment 
comercial: les principals poblacions europees començaven a experimentar en 
aquesta època un procés d’intensificació de l’activitat comercial i artesanal i 
ràpidament endegarien processos d’industrialització. 

Sobre unes condicions sòcio-econòmiques gens favorables, els plantejaments 
de l’economia industrial encara introduirien un empitjorament o degradació de 
les condicions de vida, especialment als nuclis de població urbana. Ja al segle 
XVII es comença a experimentar de forma sectorial, en les poblacions mineres 
angleses, o en la progressiva mecanització i proletarització dels processos de 
producció tèxtil arreu d’Europa. Entretant, les malalties epidèmiques seguien 
colpint la població europea amb episodis greus com la pesta de 1648-1654, 
especialment greu a Castella, o la pesta de Marsella de 1720.

Però durant la segona meitat del segle XVIII les condicions ambientals i 
sanitàries a les ciutats europees ja es deterioren acceleradament. Un seguit 
de circumstàncies coincideixen i generen la màxima preocupació entre les 
corporacions mèdiques. Hi ha factors naturals i factors propiciats per la pròpia 
industrialització. Entre els factors naturals, hi ha un període de forta irregularitat 
climàtica entre 1760 i 1800, amb increments en la freqüència de fenòmens 
adversos, com sequeres, grans pluges causants d’inundacions, onades de fred 
severes o extemporànies, etc. Les collites cauen en rendiment, cosa que provoca 
inflació de preus, escassetat i malnutrició entre les classes socials baixes, amb la 
conseqüent tensió social (Barriendos i Llasat, 2003). Un altre factor natural és 
l’aparició de noves epidèmies, algunes d’elles víriques, associades a l’increment 
de població i de la intensificació dels intercanvis comercials (verola, malària, 
febre groga, grip, còlera, tifus...).
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La industrialització comporta per una part una millora en l’accés de la població a 
una dieta suficient, variada i assequible, cosa que propicia importants increments 
de població al camp i a la ciutat. Les mortalitats estructurals, especialment en 
els primers anys de vida, es redueixen sensiblement. Però els nous processos 
productius vinculats a estructures industrials i de grans empreses, porten alhora 
un deteriorament de les condicions de salut pública, higiene i condicions de 
treball. Es donen noves malalties professionals, accidents i intoxicacions greus, 
no hi ha control sobre la contaminació i els residus produïts en zones d’intensa 
activitat productiva. Els recursos hídrics es malmeten per sobreexplotació o 
contaminació, fent que arribi proporcionalment menys aigua i en pitjors condicions 
a una població en augment.

Els metges viuen la Il·lustració, doncs, com una època de grans progressos 
científics però alhora com una època de nous reptes, amb situacions de les 
que gairebé no hi havia referents previs. La seva base científica entroncava 
directament amb els plantejaments galènics i hipocràtics sobre la fisiologia 
humana basada en els quatre humors (sang, bilis groga, bilis negra i fleuma), que 
són una reproducció del que s’entenia que eren els quatre elements de la natura 
(terra, aire, aigua i foc) i les seves qualitats associades (calor, fred, humitat i 
sequedat). Aquests plantejaments estarien vigents encara fins a mitjans segle XIX 
(Martí Escayol, 2005). 

L’aspecte que evoluciona significativament són els factors que es consideren 
causants de les malalties. La tradició medieval aplicava les teories mèdiques 
de forma bastant mecànica i sense considerar circumstàncies específiques del 
pacient. En un moment donat, prenen gran predicament en el diagnòstic de les 
malalties aspectes astrològics, per la seva pretesa influència en els temperaments 
i complexions humanes. Aquestes pràctiques tenen el beneplàcit de les autoritats 
i fins i tot els eclesiàstics ho toleren.

Els canvis que experimenta la societat del Renaixement recuperen una visió 
de la medicina hipocràtica més pura i basada en l’observació més directa del 
pacient. En certa manera, la medicina experimenta un procés molt semblant 
al que segueixen les ciències atmosfèriques en aquella època. L’home torna a 
ser el centre, i pot conèixer i recrear la natura fins posar-la a disposició del 
profit de l’home (Martí Escayol, 2005). Però en la mateixa línia, l’home també 
pot estar condicionat o afectat per les condicions ambientals del seu entorn 
immediat. L’exemple d’aquesta medicina renovada el tenim amb el metge anglès 
Thomas Sydenham (1624-1689). Aquest metge propugna l’observació del 
malalt i els seus símptomes, sense anar més enllà, i aplicant remeis sobre els 
símptomes, preferiblement obtinguts de plantes medicinals. Una de les seves 
obres, Observationes medicae circa morborum acutorum historiam et curationem 
(1676), serveix per a difondre els seus plantejaments, àmpliament recollits a 
Europa. Sydenham arriba a proposar una catalogació de les malalties que afecten 
l’home. Aquesta idea està en línia amb el desenvolupament de classificacions o 
taxonomies que serà habitual entre els il·lustrats del segle XVIII.
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La segona meitat del segle XVIII representa la constatació de com les condicions 
ambientals expliquen bona part de les condicions sanitàries públiques que 
pateix la població. Els fenòmens naturals però també el deteriorament ambiental 
ocasionat pels nous sistemes productius es consideren factors causants o 
propiciadors de malalties. En conseqüència, els metges desenvolupen una nova 
visió del medi ambient i les condicions de vida a les ciutats. Hom constata que 
hi ha factors implicats en la salut humana d’una escala que excedeix la capacitat 
d’actuació d’un sol metge. Això genera i consolida el convenciment de que cal un 
treball en equips coordinats. 

L’exemple més proper és la Société Royale de Médecine de París. Aquesta societat 
francesa és creada l’any 1776 per François de Lassone (1717-1788), metges 
reial, i Félix Vicq d’Azyr (1746-1794), metge especialista en anatomia. Una de 
les seves finalitats era generar dades i coneixements únicament assolibles amb 
esforços coordinats, per a després fer-ne difusió a tots els associats. Una de les 
activitats d’aquest tipus era la informació meteorològica en observatoris locals, 
que després era convenientment tractada, sintetitzada i publicada regularment 
a l’anuari Histoire et Mémoires de la Société Royale de Médecine entre els anys 
1776 i 1786.

L’observació meteorològica es feia amb unes pautes comunes per a que els resultats 
fossin comparables i les interpretacions de caire ambiental i mèdic tinguessin 
la utilitat final que es pretenia. Per a això, el secretari científic de la Société, 
Louis Cotte (1740-1815) es preocupa de que els observadors treballin de forma 
homogènia, seguint les indicacions d’una publicació seva (Cotte, 1774). Les fites 
assolides són notables per l’època: s’arriba a coordinar les dades generades per 
206 observatoris, alguns d’ells fora del continent europeu. Al comptar amb la 
protecció reial, fins i tot tenint al monarca Lluís XVI com un soci actiu observador 
al la seva residència de Fontainebleau, porta a la dissolució traumàtica de la 
institució l’any 1793 dins el context revolucionari que experimenta França (Fierro, 
1991).

4. L’ACTIVITAT DELS METGES EN L’IMpULS DE LES CIÈNCIES ATMoSFÈ-
RIQUES A LA CATALUNYA DEL SEGLE XVIII

El context cultural i científic europeu al segle XVIII era positiu i movia a l’optimisme. 
Hi havia un nivell de coneixements consolidats i existien els mecanismes 
i recursos per a incrementar-los i poder-los aplicar en la millora del benestar 
social. Dos exemples són prou il·lustratius: la invenció de noves fonts d’energia 
com la màquina de vapor, i la invenció i difusió de les vacunes antiveròliques.

Catalunya, no pot gaudir plenament d’aquest període de progrés cultural i de 
relativa pau entre les principals potències europees. El seu paper actiu a la 
Guerra de Successió (1701-1714) al bàndol perdedor la deixa en una situació 
molt delicada. A més dels efectes propis d’una guerra prolongada, Catalunya veu 
suprimides les seves institucions de govern, bona part de l’ordenament jurídic i 
institucions acadèmiques. Es veu sotmesa a un règim fiscal molt sever que es 
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prolongarà durant decennis. La monarquia hispànica implanta una administració 
nova, amb personal propi i amb un ferri control militar de totes les estructures 
de govern, administració i justícia. La vida cultural i científica es veu severament 
afectada per la limitació d’ús de l’idioma habitual i la supressió de tot el sistema 
universitari.  

Aquesta situació nova atura una modesta però continuada progressió de la 
ciència a Catalunya. Fins aquell moment, el seguiment que es feia dels progressos 
científics renaixentistes era modest però suficient. Diferents autors seguien la 
recuperació de texts clàssics, com Cristòfor Despuig, Onofre Manescal, Pere Gil 
o Esteve de Corbera, però encara a nivell molt descriptiu (Martí Escayol, 2005). 
Destaca el jurista tarragoní Lluís Ponç d’Icard (1518-1578), i la seva dedicació 
a la recuperació de texts clàssics de medicina, com el Corpus Hipocraticum. 
Ponç i altres autors dels segles XVI i XVII veien en els plantejaments d’Hipòcrates 
i Galè la singularitat dels individus i la seva dependència de les condicions del 
medi físic. Això ho aprofundiria Sydenham durant el segle XVII, propugnant la 
necessitat de conèixer les condicions ambientals, climàtiques i topogràfiques de 
les poblacions per a conèixer i prevenir millor les malalties.

Entre mitjans segle XVII i mitjans segle XVIII la situació a Catalunya és molt 
precària. la Guerra de Separació, les ofensives bèl·liques de Lluís XIV i finalment 
la guerra de Successió no donen oportunitat per a un desenvolupament cultural 
i científic fructífer. Però malgrat el daltabaix polític, l’activitat econòmica 
experimentava una diversificació i consolidació força interessant. El sector 
vitivinícola tenia un mercat exterior considerable i tant l’agricultura com el comerç 
tenien un desenvolupament sostingut i rendible. Aquest relatiu progrés econòmic 
es consolida i incrementa durant el segle XVIII, creant unes necessitats de tipus 
pràctic entre l’empresariat. 

Però a Catalunya manquen les estructures públiques per a poder formar i preparar 
promocions de joves en les diferents activitats i especialitzacions laborals que 
demanden els nous temps. L’actitud de l’Estat és negativa i l’empresariat endega 
una sèrie d’iniciatives a partir de la institució que els aglutina: la Real Junta 
Particular de Comercio (1758). En el més ampli concepte actual de “lobby 
empresarial”, la Junta de Comerç aglutinava recursos econòmics per a disposar 
de capacitat de dotar-se d’aquells elements necessaris per a la seva activitat. La 
més evident, era la incapacitat de formar treballadors per a les noves activitats 
industrials i comercials. 

La manca d’institucions acadèmiques oficials per a aquesta tasca, impulsa a la 
Junta de Comerç a crear una estructura educativa amb estudis professionals i 
superiors. El personal docent procedeix de les incipients acadèmies promogudes 
en el context de la Il·lustració (Conferència físico-matemàtica experimental, Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts, Reial Acadèmia de Medicina Pràctica, Col·legi 
de Cirurgia, Acadèmia de Farmàcia de Sant Victorià). I les Escoles de Llotja 
escoles creades responen a necessitats tècniques i científiques molt evidents. Per 
exemple, la primera és l’Escola Nàutica l’any 1769. I així fins a setze Escoles de 
Llotja (Iglésies, 1969).
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En l’aspecte personal, els estudiants catalans tenen una evident limitació per a 
cursar estudis superiors. Dins Catalunya tenen només la Universitat de Cervera. 
Les Escoles de Llotja creen un nou centre d’atracció amb una oferta formativa 
diversa. També hi havia l’opció d’anar a Universitats espanyoles o estrangeres. 
El periple del primer observador meteorològic, Francesc Salvà, és prou eloqüent: 
cursa el batxillerat a València, la llicenciatura en medicina a Osca i el doctorat 
en medicina l’obté a Toulouse (França). Sens dubte, les dificultats personals 
eren molt feixugues però la possibilitat de rebre un ensenyament modern i en 
consonància a les noves necessitats també era un factor positiu (Barriendos, 
1995).

En aquest context, amb l’impuls il·lustrat estès per Europa i amb tota la modèstia 
d’escala i limitacions, es desenvolupa a Catalunya un embrió d’institució 
científica: l’any 1764 es crea la Conferencia Físicomatemática Experimental. En 
aquesta iniciativa, dos metges hi tenen un paper destacat. Per un costat, Pau 
Balmas serà pocs anys després soci fundador de la Reial Acadèmia de Medicina 
Pràctica, i alhora la primera persona de la que, mitjançant el testimoni indirecte 
del Dr. Salvà, sabem que l’any 1765 feia observacions meteorològiques, almenys 
de temperatura, a Barcelona. L’altre metge rellevant és Jaume Bonells. La seva 
trajectòria és la d’un il·lustrat complet: a més de participar en la creació de la 
Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, és un actiu soci de 
la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica, on desenvolupa un detallat i extens 
programa d’activitats de recerca adreçat als membres de l’acadèmia. 

La inquietud científica, explicable pel context europeu, porta al col·lectiu mèdic a 
Catalunya a una incipient institucionalització gens menyspreable. Però existeixen 
també  uns factors molt propers i pràctics que fan palesa la necessitat d’endegar 
iniciatives de recerca coordinada i aplicada. Només amb l’enumeració d’alguns 
d’ells, es pot tenir una idea dels reptes i necessitats que afrontaven aquells 
professionals: Barcelona era una ciutat en fort creixement demogràfic (325% 
d’increment entre 1717 i 1787) amb el que això comporta d’impacte a la salut 
pública i el risc davant epidèmies de tot tipus. L’activitat comercial terrestre i 
marítima incrementa els riscos i impactes davant epidèmies, com la malària 
de 1783-1786. Les noves activitats industrials aporten un enduriment de les 
condicions de vida a determinats sectors socials, amb nous tipus d’accidents 
laborals, exposició a substàncies tòxiques, generació de residus i contaminants 
industrials, i uns recursos hídrics amb afectacions quantitatives i qualitatives. 

5. L’ACTIVITAT METEoRoLÒGICA DELS METGES A BARCELoNA

5.1. La proposta organitzativa de Jaume Bonells

Jaume Bonells és el personatge que recull els neguits d’una societat canviant i els 
reptes que suposa per a una medicina també en transformació. Dissenya una sèrie 
d’accions per a que la Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica de Barcelona coordini als 
seus professionals associats i assoleixi els objectius que es consideren necessaris 
per a acompanyar el desenvolupament de la societat. El referent proper de la 
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Royale Société de Medicine de Paris és evident, però cal incidir en la manca 
d’ajudes exteriors en la realització de les iniciatives.

L’octubre de 1779 Jaume Bonells dicta un discurs amb tot el plantejament 
d’activitats a endegar, que seria publicat posteriorment per la pròpia Acadèmia 
Mèdico-Pràctica (Bonells, 1798). El motiu oficial és la inauguració de les sessions 
de l’Acadèmia a les dependències de l’Ajuntament de Barcelona, però el contingut 
del discurs és una detallada estructuració de motivacions pràctiques, principis 
científics, metodologies, i especialment aspectes organitzatius i procediments per 
a que l’Acadèmia esdevingui alhora un centre docent però també de coordinació 
i integració de recerca científica. La finalitat última és implicar als metges en 
activitats investigadores arreu de Catalunya i fer que l’acumulació de dades 
permeti assolir objectius de recerca i fer que la formació dels estudiants sigui més 
sòlida i avançada. Uns plantejaments plenament il·lustrats i que en abstracte 
encara avui en dia són vigents.

Malauradament, tot aquest esforç planificador no va poder ser aplicat i gestionat 
pel propi Bonells, que ja en aquell moment era el metge familiar de la Casa 
d’Alba a Madrid. La seva activitat a Barcelona resta interrompuda, però des 
de Madrid no aturarà la seva promoció d’activitats científiques, actuant com es 
coneix en termes actuals fent “lobby” en favor de les acadèmies barcelonines 
(Martínez-Vidal i Pardo, 2000).

Jaume Bonells proposa, seguint el model de les acadèmies de medicina europees, 
uns objectius d’activitat científica molt específics. Parteix dels tres tipus bàsics de 
malalties i la forma de conèixer-les i tractar-les (Barriendos, 2012):

a) Malalties esporàdiques. S’estudien generant una classificació sistemàtica 
semblant a les taxonomies de fauna i flora.

b) Malalties epidèmiques. S’estudien fent observació meteorològica 
instrumental sistemàtica durant llargs períodes de temps.

c) Malalties endèmiques. S’estudien mitjançant la generació de topografies i 
corografies físico-mèdiques.

Les accions centrades en malalties epidèmiques i endèmiques comporten alguna 
mena d’observació, tractament i anàlisi de dades a nivell personal per part de 
molts metges distribuïts en diferents indrets. Per això, les propostes de Bonells 
es dirigeixen a establir unes pautes de treball senzilles i comunes per a que tots 
els metges es puguin implicar en la seva realització. I el paper de l’Acadèmia 
Mèdico-Pràctica serà la coordinació d’aquests treballs, la centralització de les 
dades generades, la seva edició i publicació periòdica, la realització de treballs 
conjunts, i coordinar qualsevol actuació que sigui requerida per les autoritats en 
situacions de crisi sanitària.

Les malalties endèmiques, vinculades a la qualitat del medi i dels recursos 
hídrics a l’entorn de les poblacions, seran avaluades a partir d’estudis locals 
generats pels metges de cada població. Són les conegudes com Topografies 
mèdiques. Jaume Bonells promou aquests estudis, una combinació d’història 
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natural, geografia humana i salut pública, per a que l’Acadèmia Mèdico-pràctica 
en pugui fer difusió i aprofitament conjunt. Un encert de l’Acadèmia va ser la 
inclusió al pla d’estudis de la realització d’un treball de fi de carrera consistent en 
una topografia mèdica de la localitat de procedència de cada alumne (Vallribera, 
2000). Algunes topografies assoliren tal nivell de qualitat que actualment es 
publiquen per l’interès dels seus continguts, com és el cas de la corresponent a 
la ciutat de Vic (López Gómez, 1992).

Pel que fa les malalties epidèmiques, els metges tenien un interès específic en el 
seguiment de les condicions atmosfèriques per la creença en la seva incidència 
en dos factors clau del desenvolupament d’una epidèmia: En primer lloc, les 
condicions que afavorien en una població la proliferació d’un brot infecciós i 
fins i tot el seu agreujament. En segon lloc, les condicions que afavorien la seva 
propagació epidèmica, tant pel que fa els vectors transmissors com la pròpia 
persistència dels gèrmens patògens.

El progrés en el coneixement d’aquests aspectes de les epidèmies passava per 
l’observació meteorològica, que permetia entendre circumstàncies que feien més 
vulnerable la població pròpia i alhora permetia identificar les condicions i els 
moments en els que una epidèmia es podria propagar amb més eficàcia. Els 
metges, donada la seva distribució al territori, la seva formació científica i el seu 
interès per la salut pública, eren els professionals més indicats per a endegar una 
observació meteorològica coordinada i sistemàtica. A Europa hi havia exemples 
suficients i la Reial Acadèmia Mèdico-pràctica fomentà l’observació en la mesura 
de les seves possibilitats. 

5.2. La tasca observacional de Francesc Salvà

Francesc Salvà i Campillo (1751-1828), metge barceloní, és la persona que 
assumeix de forma exemplar els plantejaments de Jaume Bonells. El fet de viure 
i treballar a Barcelona potser afegí més arguments per a que el seguiment de 
les epidèmies fos el més acurat possible. En síntesi, la seva labor destaca pel 
detall minuciós i per la perseverança en mantenir el mateix procediment de 
treball durant un període considerable de temps. Esdevé el primer observador 
meteorològic sistemàtic conegut a Espanya, tasca que duu a terme entre gener 
de 1780 i desembre de 1825, un total de 46 anys d’observació ininterrompuda. 

Afortunadament existeixen abundants treballs que detallen els aspectes biogràfics 
i la tasca professional i científica de Francesc Salvà (Escriche et al., 1901; Sánchez 
Miñana, 2000; Id., 2005; Riera Tuèbols, 1985) així com específicament de la 
seva activitat meteorològica (Barriendos, 1995).

Sense entrar en els detalls més tècnics de l’observació meteorològica, es 
pot dir que Francesc Salvà segueix les pautes de treball habituals a Europa, 
com per exemple les de la Royale Société de Médicine de Paris, o la Societas 
Meteorologica Pallatina. No es disposa d’informació de detall sobre la procedència 
de l’instrumental meteorològic ni les característiques de l’estació instal·lada pel 
Dr. Salvà. A partir dels propis documents on registrava les dades diàries sabem 
el més bàsic sobre les variables observades i la pauta de treball, com que tenia 
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un petit habitacle al terrat del seu domicili al carrer Petritxol 13 i que disposava 
d’aparells repetits amb els que podia fer un seguiment de la seva fiabilitat i 
sensibilitat (Arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Francesc 
Salvà i Campillo, Tablas Meteorológicas, 1780-1825, 4 vols. + 1 lligall. Volum 
3er perdut).

L’observació es feia en tres franges horàries que li permetia el seu horari laboral a 
l’Hospital de la Santa Creu: al matí, al voltant de les 7 hores. Al migdia, al voltant 
de les 14 hores. I al vespre, al voltant de les 22 hores. Les variables observades 
estaven en relació directe a la riquesa i complexitat de l’observatori instal·lat. 
En el cas de Francesc Salvà, es pot dir que era un observatori força complet. 
Es feien els tres registres diaris de temperatura (termòmetre Reaumur), pressió 
atmosfèrica (baròmetre en polzades franceses), direcció del vent (penell amb 
16 marcacions), i estat del cel. A nivell diari, es feia un registre descriptiu sobre 
meteors presents (pluja, tempesta, neu) i altres observacions, sobre condicions 
de transparència de l’atmosfera i fenòmens diversos: boira, humitat, glaçada, 
rosada, aurora boreal, terratrèmol...

A partir de 1786, Francesc Salvà incorpora mesures mensuals de precipitació 
total i evaporació total. No es disposa de metadada al respecte, però els recipients 
respectius  mesuraven amb polzades i línies, molt probablement barcelonines. 
S’ignora en quin moment exacte s’incorporen les mesures d’humitat (a causa de 
la pèrdua del tercer volum), però al quart volum apareixen tres mesures diàries 
d’humitat relativa, amb un higròmetre Saussure.

A més de la varietat de registres meteorològics, el que cal valorar més de la 
iniciativa observacional de Francesc Salvà és la seva perseverança. Fer la mateixa 
activitat durant més de 45 anys sense gairebé canviar els procediments és molt 
feixuc però alhora molt valuós pel seu potencial climàtic. La component de sacrifici 
de l’observador, sense quasi possibilitat d’aprofitar o gaudir dels resultats, encara 
destaca més la vàlua d’aquest treball. En el període 1780-1825, a més de 
multitud d’observacions mèdiques, fenològiques i naturals, els 18 mesuraments 
meteorològics diaris durant 46 anys representen 302000 dades.

Un altre aspecte destacable és la vocació divulgativa de Francesc Salvà. A més 
de les tasques d’observació instrumental i deixar unes taules ordenades, els 
resultats de l’observació s’enviaven diàriament al Diario de Barcelona, títol de 
premsa local que les publicava a la primera plana dels seus exemplars, just 
per sota de la capçalera. Però més enllà d’aquesta informació de servei, s’han 
trobat dins aquesta publicació periòdica alguns treballs sobre comportaments 
climàtics basats en les observacions pròpies, i també l’atenció de cartes que els 
lectors enviaven demanant precisions sobre les variacions climàtiques que ells 
experimentaven en els seus propis instruments.

L’activitat es manté fins i tot quan Francesc Salvà té una edat ja avançada. 
Enlloc de cedir en la perseverança de les tasques, sembla que es manté un nivell 
idèntic a l’inicial. Una possible explicació són les variades i greus situacions 
sanitàries i epidèmiques que experimenta la ciutat en aquells anys, que 
justifiquen sobradament la màxima atenció sobre les condicions ambientals. Com 
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a exemple, tenim l’episodi de febre groga de l’estiu de 1821, en la que un 6% de 
la població mor pel contagi. El Dr. Salvà es convidat a sortir de Barcelona i evitar 
el contagi, però ell considera que encara amb més motiu cal seguir a la ciutat i 
fer els registres meteorològics amb la mateixa rutina de sempre.

5.3. La continuïtat de les observacions meteorològiques

El mèrit de l’activitat personal de Francesc Salvà i a nivell institucional de la 
Reial Acadèmia de Medicina Pràctica es fa evident quan aquest doctor té ja 
una edat avançada. L’observació meteorològica tenia el seriós risc de quedar 
interrompuda amb els seus problemes de salut i el posterior traspàs. En canvi, 
tot i no disposar de testimonis documentals que ho detallin, a Barcelona es 
produeix un magnífic exemple de coordinació. Francesc Salvà en la seva activitat 
a l’Acadèmia de Medicina Pràctica, havia d’alliçonar estudiants i metges joves en 
les activitats meteorològiques, aconseguint que continuessin l’observació sense 
cap interrupció i, el que resulta molt important, sense canviar substancialment 
els procediments d’observació per a que les dades generades siguin comparables 
a les prèvies i constitueixin poc a poc una sèrie temporal molt llarga i contínua.

La coordinació institucional de ben segur que tingué un paper primordial, permetent 
que professors, alumnes i metges joves compartissin motivacions, procediments 
de treball i poguessin coordinar les seves activitats. D’aquesta manera, quan 
Francesc Salvà ja presenta uns problemes de salut importants, apareix la figura 
de Joaquim Hysern i Molleres (1804-1883). Cap als anys 1820, Isern és un 
metge jove molt interessat per la meteorologia. Molt probablement ajuda a Salvà 
en les seves observacions, i de fet realitza diferents estudis climàtics utilitzant les 
dades generades pel propi Salvà. Entre 1822 i 1824 publica diferents treballs 
sobre la temperatura a Barcelona en relació a la recent epidèmia de febre groga 
experimentada a la ciutat, utilitzant dades pròpies i les de Salvà. 

Pocs anys després, durant 1827, un personatge que signa “F.H. y M.” es fa 
càrrec del tancament de l’observatori de Francesc Salvà, molt malalt ja i incapaç 
de seguir les seves observacions, morint un any després. Decideix traslladar 
l’instrumental i l’activitat a la seu del Diario de Barcelona, l’empresa editora 
del qual havia tingut sempre molt bona relació amb Salvà. Els detalls del canvi 
d’observatori es publiquen en dos dies successius al propi diari, signant com 
a “amic del benemèrit observador” l’esmentat “F.H. y M.” fent constar que el 
trasllat ha estat supervisat pel Dr. Pere Vieta  (Diario de Barcelona, 1 de gener de 
1827, 2 de febrer de 1827).

Hysern es trasllada l’any 1830 a Madrid, on serà catedràtic del col·legi de Sant 
Carles i metge de cambra d’Isabel II. Més endavant esdevé l’introductor dels 
principis homeopàtics de Hahnemann a Espanya (Albarracín, 1992).

Més enllà de 1830, els registres meteorològics es poden seguir per la seva 
publicació diària al Diario de Barcelona. No es disposa de testimonis específics 
però és lògic pensar que el propi Pere Vieta (1779-1856) continués l’observació 
meteorològica. En la seva persona es combinaven la formació mèdica, com a 
cirurgià que arriba a vice-president de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia, i alhora 
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físic amb càtedra de Física Experimental a l’Escola de Llotja. Amb els anys, arriba 
a vice-rector de la restaurada Universitat de Barcelona.

Un any abans de la mort de Pere Vieta, es fa càrrec de les observacions 
meteorològiques el metge Joan Ramon Campaner i Noceras (1812-1876), que 
ostenta el càrrec de secretari de la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona i més 
tard en serà l’arxiver-bibliotecari. El seu interès per la meteorologia és evident: 
continua enviant les observacions al Diario de Barcelona sense interrupció. I 
aprofitant el canvi d’observatori, de l’editorial del Brusi a la seu de l’Acadèmia, 
es desplaça a Londres per a comprar nous instruments meteorològics. Les dades 
originals no s’han trobat, però al Diario de Barcelona consta l’autoria de les 
observacions i alguns estudis climàtics fets amb les dades diàries es conserven 
a l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Barriendos, 2012; 
Escudé i Corbella, 2003).

La labor meteorològica de Campaner havia perdut la finalitat que impulsà als 
metges de finals segle XVIII a fer-ho, com Bonells o Salvà. Des de 1855 ja existia 
a Espanya una xarxa d’observatoris meteorològics oficials, promoguts per l’Estat 
que disposaven del personal docent de les Universitats i Instituts de Batxillerat. En 
el cas de Barcelona, es feien al convent del Carme, habilitat com seu provisional 
de la Universitat de Barcelona. Malgrat tot, les condicions ambientals de la 
ciutat devien aconsellar fer aquest seguiment de les condicions atmosfèriques, 
considerant també que les tasques a la Universitat eren incipients.

Fins el 31 de desembre de 1875 apareixen al Diario de Barcelona observacions 
meteorològiques vinculades a l’activitat mèdica. A partir de llavors, les dades 
publicades seran les generades pels professors de física de la Universitat de 
Barcelona. En canvi, a partir del 31 de juliol de 1876, sense cap explicació 
sobre les motivacions, el Brusi torna a publicar dades meteorològiques generades 
per metges. Aquesta vegada, es tracta de l’òptic Albert Burkhart, que té el seu 
establiment comercial al carrer Zurbano 1-5, prop de la Plaça Reial. La seva 
activitat s’anirà publicant fins l’abril de 1885, quan definitivament les dades 
aparegudes seran les de les observacions de la Universitat de Barcelona, ara ja 
en el seu edifici nou de la Gran Via de les Corts Catalanes.

La presència de metges catalans a l’observació meteorològica a Barcelona 
encara és rellevant amb Joan Montserrat i Archs (1844-1895). Aquest metge 
té una sòlida formació científica i un gran interès pel medi de muntanya. La 
seva contribució meteorològica es concreta amb la publicació de les seves 
observacions a La Renaixensa, entre 1881 i 1885. Però les seves activitats 
són molt diverses, pròpies d’un naturalista il·lustrat. Montserrat impulsa 
especialment l’excursionisme científic, posant especial atenció en l’observació en 
alta muntanya. El seu impuls per aquests indrets porta a la creació d’observatoris 
de muntanya, com el del Turó de l’Home o el de Montserrat. El seu nivell científic 
es manifesta per la col·laboració amb el físic Joan Agell en la instal·lació de 
l’observatori meteorològic al nou edifici de la Universitat de Barcelona, a la Gran 
Via. Finalment, la seva dedicació i activitat es reconeix amb el seu nomenament 
com president de l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (Barriendos, 2012).
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6. RECopILACIÓ I ENSAMBLATGE DE LES DADES oBTINGUDES

L’observació meteorològica entrant el segle XX ja tenia a Barcelona institucions 
i persones implicades específicament, com la Universitat de Barcelona o 
l’Observatori Fabra, vinculat a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. 
L’activitat observacional dels metges sembla ja innecessària perquè redundaria 
amb una activitat oficial de les mateixes característiques. Tenim, així, dos grans 
blocs temporals d’observació meteorològica amb característiques molt diferents 
però que amb una tasca acurada de recopilació i assemblatge podia esdevenir 
una sèrie meteorològica diària de més de 230 anys, una de les millors de tot el 
Sud d’Europa.

No sembla pertinent ací explicar els diferents observadors meteorològics a 
Barcelona, els seus períodes d’activitat i les característiques del seu instrumental 
i metodologia. El període “històric” (1780-1885) ha estat explicat en aquest 
article, protagonitzat bàsicament per metges i amb la cobertura de la Reial 
Acadèmia Mèdico-Pràctica (després Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya) i 
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (veure taula 1).

TAULA 1. BARCELONA. OBSERVADORS DEL PERIODE HISTÒRIC

- 1780-1825 Francesc Salvà i Campillo Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1825-1830? Joaquim Hysern i Molleres Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1830?-1854 Pere Vieta i Gibert Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1854-1876 Joan Ramon Campaner Reial Acadèmia Mèdico-Pràctica
- 1850-1874 Llorenç Presas Reial Acadèmia de Ciències i Arts
- 1876-1885 Albert Burkhart Òptic, empresa privada
- 1881-1885 Joan Montserrat i Archs Reial Acadèmia de Ciències i Arts

Respecte a les observacions meteorològiques a Barcelona generades en el 
període “modern” (1855-2012), s’han recopilat dos tipus bàsics de registres: els 
generats per institucions oficials, com la Universitat de Barcelona o els serveis 
meteorològics estatals, i per altre banda els efectuats a l’Observatori Fabra, a 
càrrec de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (veure taula 2).

TAULA 2. BARCELONA. OBSERVADORS DEL PERIODE MODERN

- 1855-1864 Diversos observadors Universitat de Barcelona, seu c/Carme
- 1882-1938 Diversos observadors Universitat de Barcelona, seu Gran Via
- 1913-actiu Diversos observadors Observatori Fabra, RACAB.
- 1936-1970 Servicio Meteorológico Nacional       Travessera de Dalt, 110
- 1970-1984 Instituto Nacional de Meteorología     Avinguda Drassanes, 7
- 1984-1989 Instituto Nacional de Meteorología     Seu c/ Roura
La recuperació completa dels registres meteorològics, ja siguin del període 
“històric” o “modern” han requerit quatre fases molt feixugues i que s’han estès 
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durant un període d’anys considerable. La dificultat principal és la magnitud 
de documents a consultar i la quantitat de dades a gestionar. Accedir a dades 
generals mensuals o anuals és relativament assumible. En canvi, treballar a 
resolucions subdiàries implica que qualsevol operació o tractament del material 
es multiplica per tres, quatre o fins a sis observacions diàries, i això per totes les 
variables d’aquell observatori.

1. Detecció de fonts. La primera tasca és bàsicament historiogràfica. Consisteix 
en detectar els autors de l’observació meteorològica, institucions o entitats a les 
que estaven vinculats, i cercar fonts documentals o impreses que continguin les 
dades generades o donin referències d’on poder-les detectar. La diversitat de 
fonts i les diferents condicions d’accés a cadascuna suposa una tasca pacient i 
constant.

2. Identificació de dades. Un cop conegudes les fonts on es contenen les dades 
meteorològiques, ha calgut conèixer en detall les característiques de la informació 
continguda: diferents variables atmosfèriques observades, instrumental utilitzat, 
localització de l’observatori. I també aspectes més formals, com la duració de 
la sèrie de dades generada, o la quantitat d’observacions fetes diàriament. Amb 
aquesta informació sobre cada sèrie de dades, és possible ja dissenyar les tasques 
de recuperació de les dades, calculant amb detall l’esforç que requereix.

3. Reproducció gràfica. Un problema sempre present a la documentació 
històrica és la seva singularitat, i el risc de perdre documents per qualsevol motiu 
i no poder ja accedir a la informació que contenien. Aprofitant la disponibilitat 
actual de medis informàtics amb la possibilitat de generar còpies dels documents 
originals, aquesta fase del treball es centrà en la captació d’imatges dels documents 
on estan les dades meteorològiques. Això facilita la posterior digitalització i revisió 
de dades que generen dubtes. Però, alhora, es constitueix una còpia segura dels 
originals en un suport informàtic molt còmode d’emmagatzemar i transferir.

4. Digitalització. La darrera tasca consisteix en transferir les dades des del 
suport original a un suport informàtic. La tasca de digitalització és lenta i delicada 
perquè les dades sovint presenten dificultats de lectura. L’organització de les 
dades en fulls de càlcul permet treballar amb uns formats unificats malgrat la 
gran diversitat que presenten les dades originals. 

Només considerant un mínim comú de dades, el període 1780-2012 (233 
anys), suposa 85045 dies. Cadascun disposa d’un mínim de 15 observacions 
de diferents variables. Una primera xifra mínima de dades a digitalitzar i tractar 
és de 1.275.000 dades. Però els períodes de solapament i l’increment lògic 
d’informació en períodes recents fa que el material final obtingut no sigui inferior 
a 2.000.000 de dades.

Les dades disponibles ha calgut unificar-les en formats i unitats de mesura. 
Els metges als segles XVIII i XIX treballaven amb instruments reglats en unitats 
antropomètriques donat que el Sistema Mètric Decimal encara no era vigent a la 
majoria de països europeus. Després, ha calgut un llarg període de revisions per 
a eliminar tots els errors tipogràfics i dades dubtoses per problemes de lectura.
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Finalment, els diferents trams de dades ha estat assemblat constituint la sèrie 
meteorològica contínua més llarga d’Espanya i una de les més completes 
d’Europa, amb l’inici en mans del Dr. Francesc Salvà el dia 1 de gener de 
1780. Arribar a aquesta fita no ha estat un esforç lineal, sinó que han calgut 
diferents projectes de recerca europeus, estatals i l’empenta decidida del Servei 
Meteorològic de Catalunya per a completar diferents trams del procés abans 
detallat, i que comprèn dels anys 1995 fins al 2013.

Només resta el procés de tractament estadístic de les diferents variables 
atmosfèriques, homogeneïtzant els valors disponibles en períodes molt 
diferenciats, per a fer possible tota la bateria d’anàlisi climàtiques de la sèrie 
meteorològica de Barcelona en si mateixa i en comparació amb altres del context 
europeu. 

Així, les il·lusions que impulsaren als metges il·lustrats a fer una feina metòdica 
i poc agraïda hauran estan plenament satisfetes. L’esforç dels iniciadors i dels 
continuadors, de persones i institucions, tindrà ara al segle XXI una recompensa 
contribuint a la millora del coneixement de la variabilitat climàtica i de les 
incerteses amb que l’escalfament global està condicionant el futur immediat.
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seus fons.

NOTES

Albarracín Serra A. “Biografía del Doctor Joaquín Hysern y Molleras”. Medicina e historia. 
1992; 45: 1-16. 

Barriendos M. “Dr. Francesc Salvà i Campillo”. Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia. 1995; 10(39): 167-173.

Barriendos M, Llasat MC. “The Case of the ̀ Maldá’ Anomaly in the Western Mediterranean 
Basin (AD 1760–1800): An Example of a Strong Climatic Variability”. Climatic Change. 
2003; 61: 191-216.

Barriendos M. “Els inicis de la meteorologia instrumental a Catalunya: una història en 
construcció”. Ausa. 2012; 25(169): 561-595.

Bonells J. “Discurso inaugural sobre la utilidad y necesidad de las academias de medicina-
práctica, leído en la Academia el 10 de octubre de 1779 por el doctor don Jaime Bonells, 
socio íntimo. Con motivo de celebrar la Academia su primera junta en la Casa del Muy 
Ilustre Ayuntamiento”. Memorias de la Real Academia Médico-Práctica de la ciudad de 
Barcelona. 1798; 1: 30 p. Madrid, Imprenta Real.

Cotte L. Traité de Météorologie. París: Imprimerie Royale; 1774.

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 11-28, ISSN: 0213-0718 . 

El paper dels metges en els inicis de la meteorologia instrumental a Catalunya, segles XvIII-XIX



28

Couper H, Henbest N, Clarke AC. Historia de la Astronomia. Editorial Paidós; 2008.

Escriche T, Robert B, Comenge L: Solemne sesión pública que la Real Academia de 
Medicina y Cirugia de Barcelona celebró el día 30 de diciembre de 1900 para honrar la 
memoria del Dr. D. Francisco Salvá y Campillo. Barcelona: Sucesor de F. Sánchez; 1901.

Escudé MM, Corbella J. “Joan Ramon Campaner i Noceras (1812-1876) i l’Acadèmia de 
Medicina de Barcelona”, Gimbernat. 2003; 40: 97-102.

Fierro A. Histoire de la météorologie, París: Denoel; 1991.

Iglésies J. L’obra cultural de la Junta de Comerç, 1760-1847. Barcelona: Rafael Dalmau; 
1969. Col. Episodis de la Història, n. 121.

López Gómez JM. La topografía médica de Vic de Antonio Millet (1798). Barcelona: 
Promociones y Publicaciones Universitarias; 1992. Col. “Publicacions del Seminari Pere 
Mata”, nº 49.

Martí Escayol, MA. La construcció del concepte de natura a l’Edat Moderna. Natura, 
cultura i identitat en el pensament català dels segles XVI i XVII. Bellaterra: Universitat 
Autònoma de Barcelona; 2005. Col. “Monografies Manuscrits”, n. 6.

Martínez-Vidal A, Pardo Tomás J. “Un programa, dues acadèmies: Jaume Bonells i el 
foment de la medicina i de les ciències naturals a Barcelona (1766-1786)”, in Nieto 
Galán A, Roca Rosell A (ed.). La Reial Acadèmia de ciències i arts de Barcelona als segles 
XVIII i XIX : Història, ciència i societat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 2000.

Riera Tuèbols S.: Ciència i Tècnica a la Il.lustració: Francesc Salvà i Campillo (1751-
1828). Barcelona: La Magrana; 1985.

Roy JR. L’Astronomie et son histoire. Presses de l’Université du Quebec; 1982.

Sánchez Miñana J. “La colaboración del Dr. Salvà i Campillo con el Memorial Literario de 
Madrid (1786-1790): una ventana sobre el paisaje científico y sus figuras en la Cataluña 
de finales del XVIII”. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. 2000; 4: 184-230.

Sánchez Miñana J. Vida y obra del doctor Salvà (1751-1828). Barcelona: Col.legi 
d’Enginyers de Telecomunicació i SPOC; 2005.Apuntes para la fundación Española para 
la ciencia y la Tecnología (FECYT).

Spratt T. History of Royal Society. Kessinger Publishing; 2003.

Vallribera, P. Les topografies mèdiques de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 
Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias; 2000. Seminari Pere Mata, 
Universitat de Barcelona, nº 86.

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 11-28, ISSN: 0213-0718

Mariano Barriendos; Marc Prohom



Gimbernat, 2012 (**) vol. 58;  

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg.      , ISSN: 0213-0718 29    

L’activitat meteorològica dels metges a Catalunya.  
Arxiu de la Reial acadèmia de Medicina de Catalunya, Dr. Salvà, Taules Meteorològiques, Volum I

La serie de Barcelona en el context europeu. Per la seva longitud i continuitat, la sèrie de 
Barcelona està entre les deu primeres d’Europa

Activitat meteorològica dels metges 
a Catalunya.  
Arxiu de la Reial Acadèmia  
de Medicina de Catalunya,  
Dr. F. Salvà, Taules meteorològiques, 
volum I





31    Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 31-42, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58; 31-42  

L’Ús D’AnImALs A LA mEDIcInA DE LA TRADIcIÓ LLATInA: EsTuDI DEL TRESOR 
DE BEUTAT, un TRAcTAT mEDIEVAL DEDIcAT ALs cOsmÈTIcs FEmEnIns
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RESUM: L’ús de productes derivats d’animals (zooteràpia) ha format part de l’arsenal 
terapèutic dermatològic en les diverses cultures a través del temps. El Tresor de Beutat  
és un tractat medieval dedicat als cosmètics femenins i la salut, escrit en català 
medieval que es conserva a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Descriu més 
de 200 remeis i tractaments per a les dones del segle XIv . Molts d’aquests tractaments 
eren productes d’origen animal. Estudiem el Tresor de Beutat  per determinar quins 
animals i quines de les seves parts eren emprades, així com la forma d’utilització i 
indicacions terapèutiques. El document original va ser transcrit al català formal i el 
text analitzat per tal d’identificar totes les substàncies d’origen animal destinades a la 
teràpia. Aquestes substàncies van ser ordenades segons l’espècie, i es van estudiar les 
diferents parts emprades dels animals, la manera de preparació i les seves indicacions. 
Es van identificar un total de 223 substàncies o elements (animals, plantes i minerals) 
utilitzats com a remeis. D’ells, 47 (21%) eren d’origen animal, pertanyents a 30 
animals, 15 mamífers, 7 aus, 4 animals marins, 2 de rèptils i amfibis i 2 insectes. Les 
diferents parts dels animals utilitzats inclouen la pell, el greix, els ronyons, el cervell, 
les banyes, les ungles, les secrecions anals, glàndules mamàries o salivals, la femta, o 
fins i tot l’animal sencer, en el cas dels mamífers. De les aus, s’usaven les plomes, ous, 
greixos, els nius, el cap, el suc propi de l’animal, i els excrements. Dels animals marins 
es va emprar l’animal a trossos, els ossos i els ous, i dels insectes els ous de formiga; la 
mel i la cera d’abelles; dels rèptils i amfibis els ous i la sang. Els tractaments s’utilitzen 
principalment per a la cara, com a cosmètics per al cabell i el cos, la higiene, la salut 
general i per la pell. També per l’esfera otorinolaringològica, ocular, els trastorns dentals, 
i ginecològics, així com per a l’alleugeriment del dolor. El Tresor de Beutat  proporciona 
informació sobre el coneixement dels tractaments tòpics, amb una base científica (i no 
màgica) amb una àmplia gamma de recursos d’origen animal, amb les formulacions 
acuradament elaborades per a fins cosmètics i terapèutics dissenyats per assolir l’ideal 
de la bellesa i la salut en les dones medievals, sent evident en les bases d’alguns 
tractaments tòpics utilitzats en el segle XXI.

PARAULES CLAU: zooteràpia, Tresor de Beutat, cosmètica femenina, cosmètics medie-
vals

INTRoDUCCIÓ

Els productes derivats d’animals han representat una part important de l’arsenal 
terapèutic dermatològic en les diferents cultures a través de les edats. Això es 
coneix com Zooteràpia (1) i fins i tot en el món actual, segueix exercint un paper 
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essencial en la cura de la salut. Encara que les plantes i els materials derivats 
de les plantes són els ingredients que s’utilitzen en la majoria dels sistemes 
mèdics, els animals i els seus productes derivats es fan servir com a remeis en 
moltes de les pràctiques curatives tradicionals (2-5). La zooteràpia constitueix 
una important alternativa a altres teràpies conegudes, fins i tot en les societats 
modernes. No obstant això, malgrat la seva prevalença i el seu ús en tot el món, 
aquesta pràctica ha estat sovint ignorada pels etnobiòlegs (1,6), almenys en 
comparació amb la investigació sobre plantes. La medicina basada en animals 
salvatges i domèstics i els seus productes derivats (peülles, urpes, pell, ossos, 
plomes, dents...) són ingredients importants en la preparació de medicines 
preventives, protectores i terapèutiques en moltes cultures de la Xina, Amèrica 
Llatina, Àfrica i l’Índia (7). Aquestes pràctiques zooterapèutiques també es poden 
trobar a Europa i s’han utilitzat en diverses zones d’Espanya (6,8,9).

El Tresor de Beutat és un tractat medieval escrit en català en el segle XIV  que 
conté descripcions de més de 200 fórmules, receptes mèdiques i cosmètiques 
emprades en el seu moment com a remeis, consells i diferents tipus de tractament 
destinades exclusivament a la dona. S’ha atribuït a Manuel Dias Calatayud i està 
catalogat com el Manuscrit 68 de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona 
(10). Molts d’aquests tractaments comprenen productes d’origen animal.

L’objectiu d’aquest estudi fou determinar quins animals i quines parts d’animals 
es van emprar, la forma en què es van aplicar, i quines van ser les indicacions 
terapèutiques. També es van examinar les similituds i diferències entre aquests 
productes i els que encara s’utilitzen per al tractament dermatològic al segle XXI.

MÈToDES

La versió original del Tresor de Beutat, escrit en llengua catalana medieval, va 
ser escanejada i digitalitzada. A continuació, la transcripció paleogràfica al català 
formal va ser realitzada per tres investigadors per tal d’arribar a acords sobre 
les discordances lingüístiques, paraules illegibles o possibles interpretacions 
semàntiques. Un cop es va completar la transcripció, tots els camps semàntics 
referits als elements terapèutics animals van ser seleccionats acuradament i es 
van analitzar paraula per paraula per a aquest estudi. El Tresor de Beutat consta 
de 93 capítols en els que es donen consells i tractaments per a diversos diferents 
problemes relacionats amb la salut. Els animals esmentats en el Tresor de Beutat  
emprats com a remeis van ser classificats d’acord a la seva espècie seguint el 
Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica (ICZN per als animals), i es va 
emprar la nomenclatura binomial (11). Es va fer un registre de la part o parts de 
l’animal emprades, el procediment de preparació, i la indicació esmentada. Si 
algun element encara es trobava en ús també va ser registrat.

RESULTATS

Els tractaments identificats estaven relacionats amb el següent: la higiene, la 
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salut general, cosmètics, trastorns de la pell, àrea d’oïda, nas i gola, els ulls, 
afeccions dentals, situacions ginecològiques, i els remeis per al dolor. Al Tresor de 
Beutat  els productes a utilitzar es descriuen en detall, així com la seva manera 
de preparació, procediment d’aplicació i les seves indicacions mèdiques. 

Es van identificar un total de 223 productes o elements com a remeis; 145 
d’ells són d’origen vegetal, 21 minerals, i 47 (21%) d’origen animal. Derivats 
d’animals. Les 47 substàncies provenen de 30 animals diferents, dels quals 
15 són mamífers, 7 aus, 4 animals marins, 2 rèptils i 2 insectes. Els mamífers 
inclouen cabra, bou, gos, cérvol, la geneta, l’eriçó, la llebre, el llop, el xai, l’ase, 
rata i vedella. Les aus inclouen capó, colom, corb, gallina, oca, oreneta i pollastre. 
Els animals marins eren el coral vermell i blanc, cranc i els calamars. Els rèptils 
i amfibis incloïen la tortuga i la granota, i entre els insectes l’abella i la formiga.

Es van utilitzar diferents òrgans o parts dels animals. Dels mamífers, es va fer 
servir la pell (tel) , específicament de la vedella; greix del cérvol, el porc o el xai  
(llar, sea o sagú); els productes viscerals com els ronyons de llop o cervells de 
porc; els annexes, com les banyes de cérvol o els peus de porc; les secrecions de 
les glàndules anals de la geneta o les glàndules mamàries dels éssers humans o 
del ruc (llet); glàndules salivals (saliva); deposicions de gos i de rata  (excrements) 
, així com tot l’animal manipulat (rata ofegada o eriçó bullit). En quant a les aus 
s’empraven les plomes (capó i gallina), ous (gallina, pollastre, gall), closca d’ou 
(colom), greix (gallina), nius d’oreneta, el cap (orenetes), el suc d’animals (oca, 
gallina ) i la femta (gall) . En els animals marins s’usà  tot l’animal en trossos 
(cranc o coral), l’os (sèpia) o els ous (sípia). Dels insectes usaven la closca dels 
ous de les formigues, i la cera i mel d’abelles. A partir dels rèptils i amfibis 
s’empra els ous i la sang de les tortugues i la sang de granota.

La Taula I mostra les diverses espècies i animals que apareixen en el Tresor de 
Beutat  (amb el seu nom original i la seva traducció), la part o parts de l’animal 
que s’utilitzen, la seva manera de preparació, i la seva indicació terapèutica. 
També es fa esment de si encara s’utilitza qualsevol dels elements originals. La 
Taula II proporciona informació sobre els diferents problemes de salut esmentats 
en el Tresor de Beutat, així com el tipus de tractament que s’utilitza per a cada 
problema, i els elements animals usats.

Pel que fa a l’aplicació terapèutica de tots aquests productes, es van utilitzar els 
animals en el tractament de gairebé tots els problemes de salut esmentats en el 
tractat. Diferents animals són esmentats per al tractament del mateix problema, 
ja que un animal pot tenir diferents usos depenent de la part específica d’aquest 
animal o de la seva manera de preparació.

DISCUSSIÓ

El Tresor de Beutat  ocupa un lloc excel·lent en la literatura del segle XIV. El 
seu propietari era Pere Miquel Carbonell (Barcelona 1434-1517) majordom en 
la cort d’Alfons d’Aragó (Medina del Camp 1396 - Nàpols 1458) (12). Encara 
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que alguns prefereixen considerar el treball anònim, s’ha atribuït a l’escriptor 
valencià Manuel Dias Calatayud, baró d’Andilla, que va representar al Parlament 
del Regne de València en el Compromís de Casp en 1412 i va acompanyar al rei 
en la conquesta de Nàpols en 1443 (12). Existeix certa confusió al voltant del 
document en si, ja que també ha estat nomenat Flors de Medicina (13). Això 
ens permet afirmar que el Tresor de Beutat  està clarament relacionat amb la 
producció mèdica del seu temps per autors de les Escoles de Còrdova o Salern, 
entre els quals destaquen Arnau de Vilanova, Lluís d’Alanís i Tròtula (13-19). 
Tot i que el Tresor de Beutat  ha estat traduït a l’espanyol (20) i l’italià (21), 
el document original no ha estat estudiat en profunditat des del punt de vista 
lingüístic, mèdic o farmacològic.

El contingut del Tresor de Beutat  s’adreça principalment a les dones, probablement 
les dones joves en edat fèrtil i d’una classe social alta. Els tractaments esmentats, 
dirigits a millorar la bellesa corporal, contrasten amb el caràcter anònim de la 
condició femenina de l’època. Això suggereix que el Tresor de Beutat  va ser escrit 
més específicament per a les cortesanes, o potser les llevadores, que eren els 
únics professionals de la salut que gaudien de certs privilegis en la cort (22-24) 
en relació amb la salut de la dona. De fet, encara que l’exercici de la professió 
mèdica per les dones va romandre prohibit fins al segle XIV, la pràctica de 
l‘obstetrícia i la cura dels nens durant els seus primers mesos de vida romanien 
gairebé exclusivament en mans de les dones. En les poques ocasions en què 
una dona practicava la medicina, ho feia com a membre d’una ordre monàstica, 
o perquè era l’esposa o la filla d’un metge famós. En aquest sentit, l’Escola de 
Medicina de Salern va ser una excepció, ja que va permetre l’accés de les dones 
a la professió mèdica. A l’edat mitjana aquesta prestigiosa Escola de Medicina 
es va convertir en el primer nucli de la Salernitan Studium, per després ser 
utilitzada com a model per altres universitats europees.

Una figura notable en aquesta escola era Tròtula de Ruggiero (1110-1160), 
autora d’alguns treballs dedicats a la salut de les dones (15,19,25), així com del 
més famós tractat d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Edat Mitjana: de Pasionibus 
mulierum curandorum, així com Curatione de Aegritudium o de Ornatu 
mulierum (26) . Molts historiadors debaten si Tròtula era una dona o si realment 
va existir. Les seves obres han estat atribuïdes a un home que escrivia baix el 
pseudònim de Tròtula. En qualsevol cas, aquest tractat representa una vertadera 
revolució en l’època, ja que feia recomanacions per a les dones sobre la higiene 
diària, l’exercici físic regular, la pràctica de massatges amb olis, seguir una 
dieta equilibrada, a més a més de diverses receptes curioses per als cosmètics 
femenins per combatre les arrugues, tenir cura del cabell i blanquejar les dents.

D’acord amb els cànons de la bellesa de la Baixa Edat Mitjana (27-29), les dones 
belles haurien de tenir la pell blanca i fina, les galtes rosades, un rostre sense 
arrugues, rostre lliure d’acné i sense  marques o impureses, una front ampla, les 
celles no molt gruixudes i els cabells pintats o tenyits en negre, com les pestanyes 
i els ulls, que es destaquen en negre, una boca vermella i genives saludables, 
amb dents blanques i fortes; cabell que seria llarg, recte, gruixut, brillant, ros llis i 
acolorit o negre, un coll llarg, mans blanques suaus i petits pits rodons durs. Una 
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dona bella també havia de tenir ferm el cos, amb genitals aparentment verges, 
i amb el cos emetent una olor agradable (28,30). Els diversos tractaments 
esmentats al Tresor de Beutat  estan d’acord amb aquests estàndards de bellesa.

Cal destacar però, el fet de que les pràctiques descrites en el Tresor de Beutat 
contrasten amb certs altres discursos de l’època, com els que figuren en el Somni 
de Bernat Metge (31), o les recomanacions morals de Jaume Roig a L’ Espill o 
Llibre de les dones (32), obres en que es llança un atac violent contra les dones, 
encara que amb agudesa d’enginy, seguint la tradició misògina, per no parlar-ne 
dels sermons de Sant Vicent Ferrer (33). Tots aquests autors censuren les obres 
que tracten de les pràctiques d’higiene i la cosmètica femenina, a causa de les 
males intencions que anaven dirigides a enganyar els homes (27). El Tresor de 
Beutat  conté molts aspectes interessants, des del punt de vista científic, així 
com històric i lingüístic. Aquests últims, però, no han estat objecte d’aquest 
treball, que s’ha limitat a les finalitats descrites.

La Zooteràpia ocupa un lloc important en el Tresor de Beutat, ja que el 20 % dels 
tractaments esmentats contenen productes d’origen animal. Alguns d’aquests 
animals eren domèstics, com el porc o el pollastre. Tanmateix, d’altres eren menys 
comuns, tot i així fàcils de trobar-ne, com les granotes o les formigues, però 
també hi havia alguns animals exòtics com el coral, molt més difícils d’obtenir. 
Els animals utilitzats en Zooteràpia s’associen sobretot amb l’entorn, de tal 
manera que els animals esmentats en el Tresor de Beutat  eren majoritàriament 
domèstics de la zona del Mediterrani, molt diferents als utilitzats en altres parts 
del món on predominen altres tipus d’animals salvatges, com al Brasil, Àsia o la 
Xina. El fet que el Tresor de Beutat  també esmenti l’ús de determinades espècies 
exòtiques com el corall vermell i blanc o la tortuga dóna suport a la idea que el 
tractat va ser escrit per a cortesanes d’un cert nivell econòmic que es podien 
permetre aquest tipus de matèries primes. 

A més, gairebé tots els tractaments esmentats al Tresor de Beutat  s’utilitzen per 
a la seva aplicació mèdica, no per les seves propietats màgiques, a diferència 
d’altres cultures (3,4,6). És de destacar la minuciosa descripció de la preparació 
de les formulacions i els procediments. Per exemple, es donen detalls sobre com 
es col·loquen els excrements de les rates barrejats amb oli de rosa al palmell de 
la mà i s’apliquen al cap per estimular el creixement del pèl, però el tractament és 
tan eficaç que s’ha de tenir cura, ja que pot fins i tot causar un efecte excessiu, el 
que porta al creixement del pèl on no ha d’aparèixer, com en el palmell de la mà, 
si se’n col·loca en excés. ( Pels i Auran - i en Breu encara al palmell de la mà 
si.n usat  de muda posar ... ) (  si s’utilitza una gran quantitat de la preparació 
, fins i tot pot créixer el pèl al palmell de la mà ).

Els principals elements esmentats en el Tresor de Beutat  són plantes, de les 
quals en l’època se’n sabia molt. No obstant això, els animals també formen part 
de l’arsenal terapèutic, com s’ha pogut veure en altres cultures no mediterrànies 
a través del temps. De fet, els animals, particularment mamífers, s’utilitzen molt. 
Han estat àmpliament emprats per obtenir el greix, encara que en alguns casos 
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proporcionen productes fluids (suc, sang) o alguna de les seves parts es molen 
per produir pols (claus, ossos). Altres animals, com aus o peixos, han estat també 
d’interès pels seus ous, plomes, o fluids. De fet, fins i tot avui en dia encara 
utilitzem productes similars en els països mediterranis com Albània, Itàlia o 
Espanya, així com més llunyans com Nepal, on el 75 % dels productes derivats 
d’animals s’utilitzen per a la cura de la pell (6). Curiosament, ens trobem amb 
l’ús de la femta al Tresor de Beutat  i a diferència d’altres tractats no es fa esment 
de l’ús de l’orina.

La composició dels remeis o terapèutica de substàncies mereix consideració 
del principi actiu i l’excipient o vehicle. La composició dels productes tòpics, 
tant cosmètics i terapèutics, usualment involucra partícules sòlides com pols, 
líquids i greix. Les diverses combinacions d’aquests tres elements donen lloc a 
les diferents formulacions utilitzades tradicionalment i que encara persisteixen en 
la farmacopea actual (34).

Al Tresor de Beutat, els productes derivats d’animals es van utilitzar principalment 
com oliosos en la composició d’ungüents i cremes per a diversos fins terapèutics, 
com ara hidratants, analgèsics, extracció de cossos estranys o despigmentació 
i excipients, menys comunament com líquids (suc, bilis, sang) en el tractament 
de ferides, cataractes o la conjuntivitis, i ocasionalment en forma de pols (os de 
coral o sípia) per blanquejar la cara o les dents. En certes preparacions podem 
trobar el propi animal com ingredient actiu, ja sigui manipulat, com ara la 
granota aixafada per combatre les esquerdes del mugró, o l’eriçó bullit usat com 
un estimulant potent del cabell, o part de l’animal, com els nius d’orenetes per 
a les cataractes.

Les bases de la teràpia tòpica al segle XXI encara contenen els elements que 
formen el triangle terapèutic (greix, líquid i pols). Tanmateix, a diferència 
d’èpoques anteriors s’empren els productes sintètics, encara que a la cosmètica 
es recorre sovint a substàncies naturals, generalment d’origen vegetal. 

Avui en dia, l’ús d’animals en els cosmètics està estrictament regulat i l’ús 
d’elements dels animals ha de complir una sèrie de requisits, relatius tant 
a l’obtenció dels productes (els animals no han de patir), com per a la seva 
fabricació (procediments per a l’obtenció i elaboració dels productes depenent 
de quina part de l’animal es tracta, la seva manera de morir i el temps que ha 
estat mort), de manera que l’ús d’animals en cosmètica i tractament tòpic és ara 
molt restringits (35-37). Així i tot, cal destacar que alguns d’aquests elements 
utilitzats fa més de 500 anys encara estan en ús, com la molt usada lanolina (oli 
obtingut de la llana d’ovella), o la cera o la mel d’abelles.

Hi ha altres productes derivats d’animals que no s’esmenten en el Tresor de 
Beutat, com l’esperma de balena, bava de cargol, oli de visó, extractes de placenta 
o de queratina, totes d’ús corrent en la folkmedicina (38-43). Encara avui en dia 
podem trobar, juntament amb els tractaments tòpics més convencionals, una 
sèrie de teràpies cosmètiques alternatives paral·leles a la medicina oficial que 
reflecteixen la gran influència de la medicina popular o folklòrica al llarg dels 
segles. De fet, al segle XXI, no és estrany que s’ofereixi depilació utilitzant ous de 
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formiga, o trobar sabons amb proteïnes de seda de cuc, el greix de cérvol per als 
ciclistes, o el xampú de cavall per enfortir el cabell.

En conclusió, el Tresor de Beutat  proporciona informació sobre l’ampli 
coneixement dels tractaments tòpics, amb una base científica (i no màgica), que 
ha transcendit als temps moderns. Aquesta informació ha permès establir les 
bases científiques per als cosmètics, així com explicar en part la persistència en 
paral·lel d’un món de les teràpies alternatives que es nodreix dels coneixements 
de mil anys d’antiguitat. Cal destacar que en el Tresor de Beutat hi ha una 
presència important del món animal per a la preparació d’una àmplia gamma 
de tractaments dissenyats per assolir l’ideal de la bellesa i la salut en les dones 
medievals.

Taula I. - Animals que apareixen en el Tresor de Beutat (amb el seu nom original i nom 
binomial), la part o parts de l’animal que s’empren, la seva manera de preparació, i el seu 
ús terapèutic

Nom Nom binomial Part usada Preparació Ús al Tresor de 
Beutat

Ús 
actual

MAMÍFERS

Boch Capra aegagrus Fel Greix   
barrejat Pelador No

Bou Bos taurus Fel Mesclat Pelador No

Ca Canis lupus Femta Ungüent Caiguda de cabell No

familiaris

Cervo Cervus elaphus Suc Despigmentant Cremes

Blanch Despigmentant (ciclistes)

Banya Emblanquidor 
dental

Civeta Genetta genetta Secrecions de Perfums Sí  
(fixador)

glàndules 
anals

cosmè-
tic)

Eriçó Erinaceus Cuit Depilatori No

europaeus

Humà Homo sapiens Llet Ulls vermells No

Saliva Ferides

Llebre Lepus aeropaeus Fel Ungüent Mal de cap No

Llop Canis lupus Ronyons Ungüent Mal de cap No

Moltó Ovis aries Seu Ungüent Estries Sí  
(lanolina)

Porc Sus domesticus Sagí Ungüent Mal de mamelles No
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Llard Ungüent Corca dents

Cervell Crema Mans

Ungles Pols Emblanquidor 
dental

Ovella Ovis orientalis Femta calda Ungüent Mal de mamelles No

Somera Equus asinus Llet Foment Emblanquidor pell No

Rata Rattus norue-
gicus Femta Ungüent Caiguda de cabell No

Rata  
ofegada Pelador

Vitel.la Bos taurus Tel Ungüent Emblanquidor pell No

OCELLS

Capó Gallus gallus 
domesticus Ploma de coll Crema Mans No

Colom Columba livia Closques d’ou Pols Mal als ulls No

Corb Corbus corax Ous Tint negre al cap No

Femta Cataractes

Fel Cataractes

Gallina Gallus gallus 
domesticus Sagí Ungüent Cos estrany en 

oïda No

Suc de ploma Crema Despigmentació

Crema Mans

Oca Anser anser Suc Despigmentació No

Oreneta Hirundo rustica Nius Punxats Visió pobra No

Caps Mal de llavis i boca

Poll Gallus gallus 
domesticus Ous Fístula nasal No

Clara Mal de cap

PEIX

Coral Coralum rubrum Pols Emblanquidor 
dents No

vermell

Coral Madrepora  
oculata Pols Avortament  

repetit No

blanc

Peix cranc Carcinus maenas Emblanquidor No

Sípia Sepia officinalis Escut Emblanquidor cara No

Os Emblanquidor 
dents
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Ous

INSECTES
Abella Abeja melifera Cera Ungüent Mal de queixal No

Mel

Formiga Lasius neglectus Ous 
(closca) Pols Depilatori Sí

RÈPTILS
Tortuga Caretta caretta Ous No

AMFIBIS Sang Depilatori

Granota Pelophylax pe-
rezi Depilatori No

Taula 2 -. Problemes relacionats amb la salut esmentats en el Tresor de Beutat, el tipus de 
tractament que s’utilitza per a cada problema, i elements animals particulars usats

TIPUS DE TRACTAMENT ELEMENT ANIMAL USAT

HIGIENE Perfum Secreció de la glàndula anal de  
geneta

COSMÈTICS  
FACIALS

Crema hidratant Greix de  pollastre, bilis de bou, sang 
de tortuga

Depilatori facial Rates, ous de formiga, eriçó, tortuga 
i sang de granota

Potent depilatoris Rates ofegades

Blanquejadors Barreja de bilis de cabra, os de sípia, 
ous frescos barrejats amb vinagre

COSMÈTICA 
DEL CABELL Pèrdua de cabell Femta de rata i de gos

Tint negre Ous de corb

COSMÈTICA 
DEL COS Crema de mans  Cervell de porc, plomes de coll de 

capó o de pollastre negre barrejades

Esquerdes al mugró Pell de porc, excrements d’ovella, 
granotes aixafades

Estries Greix de moltó, clara d’ou batuda, 
llard de    porc

Dolor als pits Femta calenta d’ovella

MALALTIES DE 
LA PELL Taques i pigues Ous frescos amb vinagre
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Ferides i pústules Ous frescos, bilis de cabra, greix de 
gallina, coral blanc

Irritació de la depilació Ous de formiga

SALUT BUCAL Dolor de llavis i llengua Cap d’oreneta
Mal de queixal Astes del cérvol, greix de pollastre

Inflamació de les genives 
 i la llengua Sípia, mel, niu d’oreneta

Càries dental Mantega de porc vell i mel
Blanquejador de dents Os de sípia i astes de cérvols

ORL Mal d’oïda Llet de femella, clara d’ou, perla, fel 
de vedella jove i mel

Sordesa Bilis de porc
Cos estrany a l’oïda Mantega, greix de pollastre, quall

Fístula nasal Closques d’ou
Pigues     Sèu calenta

Ferides Saliva

GINECOLOGIA Avortaments de repetició Pols de corall blanc

ULLS Visió pobra Nius d’oreneta
Cataractes Femta i fel de corb

DOLOR Mal de cap Ungüents amb clara d’ou i fel de 
conill
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EL mETgE gABRIEL FÀBREguEs I LA sEVA DEscEnDÈncIA. InVEnTARI D’unA 
FARmÀcIA DE LLEIDA DE 1747

CAMPS SURROCA, Manuel; CAMPS CLEMENTE, Manuel

RESUM. El doctor Gabriel Fàbregues va ser catedràtic de la Càtedra de Segona de 
Medicina de l’Estudi General de Lleida en els últims anys de la institució, juntament 
amb els catedràtics Anton Mirarnau i Jaume Claver. La seva filla Maria Paula es va 
casar amb l’apotecari de Lleida Domingo de Dios, del qual va heretar l’apotecaria del 
carrer Hospital, botiga que va continuar l’apotecari Josep Soler en casar-se amb Maria 
Paula després de la mort de Domingo de Dios. En el treball relatem detalladament els 
MEDICAMENTS I ESTRIS QUE DISPOSAvA L’APOTECARIA L’ANY 1747.

PARAULES CLAU: Gabriel Fàbregues; Domingo de Dios; Josep Soler; Inventari farmàcia 
Lleida 1747.

RESUMEN. El doctor Gabriel Fàbregues fue catedrático de la Cátedra de Segunda de 
Medicina del Estudio General de Lleida en los últimos años de la institucion, juntamente 
con los catedráticos Anton Mirarnau i Jaume Claver. Su hija Maria Paula se casó con el 
farmacéutico de Lleida Domingo de Dios, del cual heredó la farmacia de la calle Hospital, 
establecimiento que continuó el farmacéutico Josep Soler al casarse con Maria Paula 
después de la muerte de Domingo de Dios. En el trabajo describimos detalladamente los 
medicamentos i utensilios que disponia la farmacia el año 1747.  

PALABRAS CLAvE: Gabriel Fàbregues; Domingo de Dios; Josep Soler; Inventario 
Farmàcia Lérida, 1747.

INTRoDUCCIÓ.

Gabriel Fàbregues va ser catedràtic de la Càtedra de Segona de Medicina de 
la Reial Universitat Literària i Estudi General de Lleida. Fill del pagès Joan 
Fàbregues, i de Bàrbara, va néixer al Vilosell, de l’arquebisbat de Tarragona. Vivia 
a Lleida en la parròquia de Sant Joan, en lo carrer prop del portal den Olius que 
passe desde la plassa de la Sal a la de les Pescateries. Casat amb Francisca 
Llopis, van tenir dos fills, Maria Paula i Francisco. 

Gabriel Fàbregues tenia molta relació amb els ciutadans honrats Agustí Pallàs, 
que exercia l’advocacia al cap de la Plaça de Sant Joan, i amb el metge Anton 
Mirarnau. Es dóna la circumstància que l’esmentat advocat era fill del cirurgià 
Agustí Pallàs, que el mes de gener de 1708 ja havia mort. Sabem, per testimonis 
de l’època, que aquell any la ciutat vivia temps molt difícils. Tal com ho explica 
el 20 d’abril el prevere de la catedral Josep Bonay, fill de l’apotecari de Lleida 
Jaume Bonay, i nét del d’Aitona Joan Bonay, els papers de l’arxiu del Capítol van 
ser traslladats a un altre lloc més segur de la mateixa església per evitar l’incendi 
o el malbaratament de la guerra. 
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L’altre amic de Gabriel Fàbregas, el metge Anton Mirarnau, era catedràtic de 
Prima de l’Estudi i metge visitador dels frares trinitaris del convent de Vinganya, 
terme de Seròs. Havia nascut a Soses el 18 de juliol de 1666. Vivia al carrer 
de Cavallers de Lleida (parròquia de Sant Llorenç) casat amb Isabel Agna, filla 
del pagès d’Alcanó Francisco Mallada, de la qual va heretar els béns l’11 de 
novembre de 1726. No van tenir descendència. De la seva atrafegada vida, 
sabem que de camí cap a Seròs, on visitava els frares trinitaris del convent 
de Vinganya, feia parada a Soses, on  descansava a la casa pairal, aleshores 
habitada pel seu germà pagès Batista.

Un altre catedràtic de l’Estudi molt relacionat amb els dos anteriors era Jaume 
Claver i Granell. Oriünd de Bellvís, vivia al carrer de la Coltelleria, de la parròquia 
de Sant Joan. Va morir el 9 de desembre de 1714 essent també metge de 
Hospital. Tots tres, com un autèntic triumvirat, formaven part del claustre de la 
Facultat en l’etapa final de la institució.

Malalt en el llit en una habitació de mitja escala de casa seva, el doctor Gabriel 
Fàbregas va fer testament l’11 de febrer de 1707, deixant usufructuària dels seus 
béns a la seva muller Francisca Llopis, amb la condició que no es tornés a casar 
i que atengués els seus fills comuns i fes front als càrrecs que comportessin els 
seus béns.

A la filla Maria Paula, aleshores donzella, la va dotar amb cent dobles (quantitat 
equivalent a cinc-centes cinquanta lliures barceloneses) amb la finalitat de casar-
se i no altrament; i també li va assignar la roba de casa que volgués donar-li la 
seva muller Francisca.

Al seu fill Francisco, aleshores de divuit anys, li va deixar cinquanta lliures 
barceloneses i el va fer hereu universal de tots els seus béns, malgrat que la casa 
pairal la va acabar adquirint la seva filla Maria Paula, tal com es va fer constar 
en l’inventari dels béns d’aquesta, dut a terme el 20 de febrer de 1747. El doctor 
Fàbregues va deixar també cinquanta lliures barceloneses al fill pòstum, si es 
donés el cas de tenir-lo. 

Si per qualsevol circumstància ni el fill ni la filla del doctor Gabriel Fàbregues 
arribessin a heretar, l’hereu seria la seva pròpia ànima i els béns s’haurien de 
vendre a l’encant públic, i es destinarienla meitat dels diners obtinguts a la 
fundació de  misses resades anuals, i l’altra meitat a la d’aniversaris cantats en 
l’església de Sant Joan, d’on el doctor Fàbregues era parroquià.

També va deixar ordenat que en el cas de morir se’l sepultés en un vas de la 
seva propietat que tenia construït davant la capella de Nostra Senyora del Pilar 
de l’església de Sant Joan; i que el més aviat possible li fossin resades cinquanta 
misses pel rector i beneficiats de l’esmentada església, amb la caritat de cinc 
sous barcelonesos per cadascuna. 

Va ordenar que es paguessin tots els seus deutes i li fossin restituïdes totes les 
injúries, així com que es cobressin vint dobles que li devia el pare d’un cunyat seu 
del Vilosell, al qual li havia deixat feia cinc anys. 
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La seva filla Maria Paula es va casar amb l’apotecari de Lleida Domingo de 
Dios, que vivia i tenia l’apotecaria al carrer de l’Hospital, de la parròquia de Sant 
Llorenç i era fill del teixidor de lli de Fraga Domingo de Dios, i d’Anna Maria 
Almenar.

Durant tot el temps de la guerra, els especiers Esteve Miret i Domingo de Dios 
van restar a la ciutat regentant cadascun una apotecaria, ja que després de 
l’escampada de 1707 la ciutat es va quedar sense apotecaris. Van servir les 
receptes dels metges a tots els habitants i, als pobres, sense pagar. Per aquests 
motiu, el 13 de maig de 1712 van adreçar una carta a la Paeria oferint-se i 
sol·licitant poder continuar dispensant medicaments, especialment als pobres de 
l’hospital.     

Per formalitzar la seva situació també van sol·licitar ser examinats i habilitats 
per a l’exercici d’apotecari i així poder continuar regentant les seves botigues, 
sense que els apotecaris absents durant la guerra, en tornar a la ciutat els hi 
ho poguessin impedir. El 14 de juny de 1712, el doctor Jaume Claver els va 
examinar i van poder continuar l’exercici sense traves.

Domingo de Dios, a més de la casa del carrer de l’Hospital amb l’apotecaria, 
posseïa un hort tapiat i tancat amb una porta amb pany i clau situat a l’horta de 
Lleida, en la partida de Puigbordell, que confrontava a sol ixent i a migdia amb 
terres del convent de Sant Domingo, de l’orde de Predicadors, a ponent amb 
terres del canonge Anton Jutglar i a tramuntana amb el braçal de la Canaleta i 
amb altres.

Com a sanitari Domingo de Dios tenia especial relació amb els joves cirurgians 
Josep Soler i Miquel Gassol. Ja malalt en el llit, va fer testament el 25 d’octubre 
de 1745, instituint hereva la seva muller Maria Paula. Com que no tenien fills li 
va posar com a condició que deixés ben dotada la seva serventa Maria Fons, filla 
de l’apotecari de Vilanova de la Barca, Miquel Fons, de la qual havia rebut molt 
bons serveis.

En el cas de morir, volia que les seves despulles fossin dipositades en l’església 
del Col·legi de Sant Josep, de l’ordre de P.P. Carmelites Descalços, i que en el seu 
record li fos celebrada una missa del Rescat en el Col·legi de Nostra Senyora de la 
Mercè Redempció de Captius i les misses que volgués fer-li la seva muller Maria 
Paula en les esglésies que aquesta desitgés.

Maria Paula, després de la mort de Domingo de Dios, es va casar en segones 
núpcies amb l’apotecari Josep Soler, amic del seu marit, al qual, prèviament, 
li va donar de paraula tots els seus béns – que eren fonamentalment la casa 
del seu pare i la del seu primer marit amb l’apotecaria i l’hort de la partida de 
Puigbordell-, reservant-se tres-centes lliures per quan fes el testament. 

La intenció era formalitzar aquesta donació per escrit una vegada ja casats. Però 
no ho va poder fer pel fet d’haver caigut malalt el marit i poc després ella mateixa.  

El matrimoni, que solament va durar dos anys per la mort de Maria Paula, gaudia 
de l’amistat del doctor en Medicina Joan Sassalet i de Joan Lapeña, cirurgià que, 
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com no era infreqüent en el món sanitari, havia establert vincles familiars de 
caràcter professional casant-se amb la filla del cirurgià del carrer de l’Hospital 
Tomàs Theas, de nom Teresa, la mare de la qual, de nom Francisca, era filla del 
també cirurgià Sebastià Hilari.

Joan Lapeña, que el 31 de juliol de 1752 encara vivia, era un cirurgià molt 
devot del santuari de Butsenit, motiu pel qual va comprar tot el ges per fer les 
obres necessàries de l’ermita. Un dels seus fills, de nom Domingo, va continuar 
l’exercici de la cirurgia. 

Retornant a Maria Paula, aquesta va fer testament el 29 de desembre de 1747 i 
tal com ho havia promès abans de casar-se, nomenà hereu universal al seu marit 
Josep Soler. Va deixar constància que volia ser sepultada en l’església del Col·legi 
de Sant Josep, de l’orde de Pares Carmelites Descalços, en la sepultura de la 
Reverent Comunitat de Religiosos d’aquest Col·legi (tenia llicència expressa del 
reverent pare general de l’orde por poder ser sepultada allí). 

Com a sufragis va ordenar la celebració de la missa del rescat en el convent de 
la Mercè i el trentenari de Sant Amador en el cenobi trinitari de Vinganya, del 
terme de Seròs. A la ciutat de Lleida eren molt freqüents els encàrrecs d’aquest 
trentenari al citat monestir. A diferència del trentenari de Sant Gregori de les 
misses gregorianes clàssiques, consta de trenta tres misses en lloc de trenta 
perquè el bisbe de Girona Sant Amador, després d’haver resat les trenta misses 
reglamentàries, en va resar tres més amb la finalitat de treure la seva mare del 
Purgatori, fet que es va complir.

El de Sant Gregori l’hem trobat en molt poques ocasions en el món sanitari. Una 
va ser el cas el del cirurgià de les Borges Blanques Francesc Font, tal com consta 
en el testament que va fer el 10 de desembre de 1641.

Per fer front a aquestes voluntats, Maria Paula va destinar les tres-centes lliures 
esmentades abans i el que sobrés ho va assignar a la celebració de misses, tant 
per ella com per al seu primer marit Domingo de Dios, en l’església de Pares 
Carmelites Descalços. 

Si el seu segon marit Josep Soler morís sense fills comuns o del matrimoni que 
contragués amb una altra muller, solament  podria disposar de la meitat de 
l’herència, i l’altra meitat hauria de vendre’s a l’encant públic i destinar els diners 
obtinguts a la fundació de sufragis en el Col·legi de Sant Josep per al descans de 
la seva ànima i les dels seus dos marits.   

La casa on vivia Maria Paula es componia d’una cambra dormitori que treia 
finestra al carrer de l’Hospital, situada sobre l’apotecaria. Aquesta habitació 
constava de l’alcovat amb el llit parat i la resta estava equipada amb nou cadires 
de bova tornejades i una tauleta de pi amb una arquimesa de quatre calaixos 
plens de roba i altres objectes. Destacaven una mida del Sant Crist de Balaguer, 
dos quadres del Nen Jesús amb marcs daurats, un quadret de la Mare de Déu 
amb marc daurat, un quadre vell del cap de Sant Anastasi i un llibre molt vell de 
Dioscòrides.
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A la part interior d’aquesta habitació hi havia una altra estança, en un bagul 
de la qual s’hi guardaven diverses joies de dona i algunes peces de plata. Una 
altra habitació de la casa, descrita com lo primer quarto de dins de desota lo 
Hospital, era una estança petita on s’hi guardaven diverses tenalles de posar oli 
o mel, plats de pisa i un gibrell gran de terra.

L’anomenat quarto del blat contenia una caixa de noguer on s’hi guardaven sis 
quartans de cansalada, sis talegues de farina, quatre quartans i mig de mongetes 
amb dos saques, una arrova de cascabellicos i un vidre dit matras. 

La cuina de la casa es componia d’una habitació coneguda com a quarto de la 
cuña i de la cuina pròpiament dita. En la primera hi havia quatre cadires de bova, 
una taula i una caixa de pi, un braser d’aram i la imatge de Crist amb la Creu. 

En el galliner hi vivien un gall i sis gallines i en el corral un porc amb la seva pica, 
una tenalla gran de posar aigua i una mica de llenya.  

LA BoTIGA DE FARMÀCIA

Contenia els medicaments, la terrissa, l’aram i altres objectes propis de l’ofici. 

Consten vint-i-vuit angerres (recipients de terra) grans de color blau per posar 
herbes i flors. Trenta-quatre angerres petites. Quaranta-sis pots ungüentaris i 
de conserves de color blau. Trenta-sis potets blancs i blaus per posar píndoles, 
trociscsi confeccions. Cent quaranta-quatre pots blaus per posar arrels, llavors, 
gomes i altres medicaments. Divuit castanyes (botelles de vidre verdós i ventre 
ample)grans de vidre per posar aigües destil·lades. Quinze peres (ampolles més 
amples de baix)grans de vidre per posar aigües i infusions. Setze peres petites de 
vidre per posar aigües i sucs. Trenta masses (recipients semblants al cap d’una 
maça) de vidre per posar aigües destil·lades. Trenta-vuit masses de vidre per 
posar aixarops. Trenta poms (vasos petits de forma rodona)de vidre que servien 
per posar olis. Trenta-vuit capses d’emplastres blaves i roges. Cinquanta pomets 
de diferent exura que servien per posar tintures, esperits i altres coses. Quaranta-
sis xipres de vidre, que servien per posar preparats de pols i altres coses. Trenta 
potets de vidre per posar polsos cordials. Un perol d’aram de cabuda d’un cànter 
d’aigua. Un taburlan amb el seu refrigerant, de cabuda de dos cànters i mig 
d’aigua. Dos aixeroperes grans de terra i dos de més petites. Un menado (barra 
per remenar). Un porfido amb el seu moló. Un balançó amb les seves balances 
i unes balances petites. 

Després, els següents pesos: Una mitja dracma, dos dracmes, tres dracmes, 
quatre dracmes, un escrúpol, mig escrúpol, un gra, dos grans, tres grans, quatre 
grans, una unça, dos unces, sis unces, mitja unça. 

També una espàtula gran, una de mitjana i una de petita. Un taulell amb els seus 
calaixos. Una premsa amb barreta de ferro. Un morter gran de coure de quatre 
arroves i onze lliures de pes, amb la seva mà. Dos morters més de coure amb 
les seves mans. Un morter de pedra gran amb la seva mà de fusta i un altre de 
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pedra petit amb la seva mà de fusta. Dues casses d’aram, una gran i l’altra petita 
i una cassa mitjana de ferro. 

En la botiga, els medicaments estaven classificats en vint-i-cinc gèneres diferents 
i cada gènere estava compost pels diferents específics que es dispensaven 
directament al públic, amb la indicació de la quantitat concreta, en lliures i 
unces, de cadascun d’aquests específics que la botiga tenia en existència. 

En total hi havia 373 específics repartits entre els 25 gèneres de medicaments.    

1. Aigües. Eren solucions aquoses de diferents substàncies. La botiga disposava 
de dinou específics.

A l’aigua viperina, que contenia diverses parts de l’escurçó, se li atribuïen moltes 
virtuts

El citranguli (citrago, inis), o melissa, tarongina o arangí, gaudia de propietats 
estimulants i antiespasmòdiques.

L’aigua de buglossae, espècie de borraina, s’usava com a emol·lient.

L’escabiosae, herba de flors violades, s’usava contra la ronya o sarna.

Pertanyien al gènere menthae moltes plantes, la més important de les quals, la 
mentha piperita, tenia propietats estimulants, antiespasmòdiques i estomacals.

L’aigua de camamilla o de majoles, a base de les flors d’aquesta planta, gaudia 
de propietats estomacals i antiespasmòdiques.

El feniculi (feniculum, i) o fonoll, s’usava com a diürètic i aperitiu. Els àrabs 
atribuïen a l’aigua de fonoll propietats afrodisíaques.

La infusió de papaveris rubrum o rosella, s’utilitzava com a medicament bèquic 
(calmant de la tos).

La portulacae o verdolaga, era una planta mucilaginosa usada com a purgant, 
vermífuga i diürètica.

La celidonia, nom de planta que deriva de l’oreneta per la creença que aquest 
ocell donava aquesta planta a les seves cries com a preventiu de les malalties 
dels ulls, s’usava per destruir les berrugues.

La borraginis (borrago officinalis)o aigua de borraines, era refrescant, sudorífica 
i diürètica.

El sorborum (sorbus domestica), és un arbre que produeix serves o fruits que 
contenen molt àcid màlic (àcid sòrbic de Donnovan), amb propietats astringents 
i diürètiques i que els àrabs utilitzaven per tractar la disenteria, etc.    

2. Xarops. Els medicaments en xarop eren líquids de consistència viscosa, 
constituïts per una solució concentrada de sucre en aigua, vi o vinagre. Podien 
ser purs o bé carregats de principis medicinals. 

La botiga disposava de trenta dos específics.
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El siirupi granatorum o xarop de magranes, era molt apreciat. El suc de la 
magrana i també la seva closca servien per fer un xarop que s’usava en els 
mateixos casos que el codonyat.

El acido citri o àcid cítric, que va ser descobert per Scheele l’any 1784, ja era 
molt usat abans en el tractament de les infeccions agudes abdominals, contra la 
icterícia, l’escorbut, el reumatisme, etc.

La flor persicor o flor de presseguer, com les seves fulles, són lleugerament 
purgants (amb la flor es preparava un xarop per als nens).

Les violar solutivi o violetes solutives o laxants, eren molt usades en medicina i 
les seves flors fresques servien per preparar un xarop.

L’althea ferneli o malví, de la qual s’emprava la rel sota la forma de xarop per 
tractar les inflamacions.

El xarop diacodion era un medicament fet a base de càpsules de cascall.

La mirtilorum (mirtili, orum) o murta, és un arbust d’on s’aprofiten les fulles i el 
fruit o murta per les seves propietats tonificants i tenífugues (l’aigua destil·lada de 
les seves flors i fulles, molt apreciada, era coneguda amb el nom d’aigua d’àngel).

El diamoronis era el xarop de mores silvestres.

El cicor cum rhabar (cichorium, ii),era un xarop de xicoira amb ruibarbre.

El rhodomel és el melrosat, mel batuda amb aigua de roses i bullida fins a 
adquirir consistència de xarop, preparat usat com a astringent per tocar les aftes 
de la boca.

Els oximelis, medicaments líquids i viscosos formats per una solució concentrada 
de mel i vinagre, s’utilitzaven com a expectorants i astringents, etc.  

3. Confeccions cordials i purgants. Sota el nom d’electuaris (medicament de 
substàncies elegides), confeccions (medicaments acabats) i opiates (electuaris 
que contenien opi), s’entenien certs medicaments de consistència tova que 
constaven bàsicament de polsos desfets en un xarop. 

Els antics els consideraven el summum de l’art, com ho demostra la paraula 
hiera (sant) o catholicum (que cura tots els mals), amb que moltes vegades 
adornaven específicament aquests genèrics. 

Els electuaris s’havien de renovar sovint i guardar en vaixelles de pisa o porcellana 
en llocs frescos i no excessivament humits. 

La botiga disposava de setze específics.

El Mitrídates o Demòcrates, era una variant de la triaca.

El philon romani, que portava opi entre els seus components,s’utilitzava per 
combatre els dolors còlics i l’insomni.

El diascordi Fracastor, era un electuari opiat molt usat, elaborat per aquest 
metge, amb propietats astringents i calmants, etc.   
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4. Conserves. Medicaments oficinals de consistència tova, formats per una 
substància vegetal i sucre. Es podien preparar amb tots els òrgans de les plantes. 
La seva finalitat principal era conservar en l’estat primitiu les substàncies vegetals. 

La botiga disposava de dos específics: la conserva de roses, utilitzada com a 
col·lutori i per fer gargarismes i com a astringent, i la conserva de violetes.    

5. píndoles. Medicaments oficinals en forma de petites masses esfèriques 
destinades a ser deglutides sense mastegar. 

La botiga disposava d’onze específics.

Les pil de rribus es refereixen, probablement, a les anomenades píndoles per a la 
incontinència urinària de Ribes.

Les píndoles de ruibarbre, eren purgants i s’utilitzaven contra les febres 
intermitents.

Les fetidorum, eren píndoles lleugerament purgants que s’utilitzaven contra la 
clorosi i la histèria.

Les píndoles de família, eren àloe dissolt amb suc de roses evaporat fins a adquirir 
consistència per poder ser dividit en píndoles, etc.

6. Trociscs. Els troquiscs eren preparacions que tenien forma cònica irregular i 
s’obtenien per dessecació d’una pasta aquosa que contenia el medicament. 

La botiga disposava d’onze específics.

Els mirtiae, eren trociscs a base de murta amb efectes antihistèrics i per facilitar 
el part.

Els trociscs d’alhandal, es preparaven amb pols de coloquinta i mucílag tragacant 
i servien per tractar la hidropesia i el sopor o somnolència, etc. 

7. polsos cordials. La botiga disposava de catorze específics d’aquesta classe.

El  trium sandalor, era la pols dels tres sàndals (citrí, blanc i vermell).

La guteta ribe,es refereix a la pols de guteta, que s’utilitzava contra l’epilèpsia.

La pols de diarrhodon albatis,es donava com a digestiu, etc.

8. Emplastres. Medicaments que s’apliquen sobre la pell, de major consistència 
que els ungüents. 

La botiga disposava de divuit específics diferents: emplastre de granota amb 
mercuri; manus dei;  pro matrice, excitant antiespasmòdic; diapalmeum, 
resolutiu i astringent; diaquiló major i menor, resolutius; centaura Guidonis; 
esperma de balena, etc.     

9. Ungüents. Medicaments externs a base de resines i diferents greixos als que 
solien incorporar-se sals, extractes, gomes i olis volàtils.

La botiga disposava de vint-i-un específics: el basalicon, maduratiu i supurant; 
plumvi, a base d’acetat de plom i oli, per curar úlceres, cremades i excoriacions; 
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litargiri, òxid de plom groc, resolutiu; mini, òxid de plom vermell; cucurbitae 
(cucurbita, ae),carabassa, etc.

10. olis. Eren considerats greixos, les substàncies neutres de consistència variable, 
líquides o fusibles a una temperatura poc elevada, suaus al tacte, insolubles en 
aigua, generalment poc solubles en alcohol i molt solubles en cloroform. 

Segons el seu origen i consistència s’anomenaven olis, mantegues, greixos i sèus. 

La botiga disposava de vint-i-tres específics: aneti (anethum graveolus), anet, 
estomacal; laurini (laurinus, a, um), llorer; absinti (absinthium, ii), donzell, 
herba amarga; lilior albor (lilium, ii), lliri; euphorbi, irritant, vesicant, rubefaent; o 
l’hipericon (hypericon, i), pericó, herba de Sant Joan, antihistèrica, antiasmàtica; 
terebentinae, trementina, etc. 

11. Mantegues. Axungis (axungia, ae), mantega de porc. 

La botiga disposava de quatre tipus de mantega.     

12. Bàlsams. Originàriament, eren compostos ungüentaris. Després, el concepte 
es va estendre a preparacions líquides, oloroses i generalment alcohòliques. Més 
tard, es va aplicar a substàncies naturals aromàtiques i, finalment, a productes 
vegetals naturals, la composició dels quals era resina, àcid benzoic o cinàmic i 
oli volàtil. 

La botiga disposava de sis tipus de bàlsams: copaive (copaybae), utilitzat en 
medicina des de 1648 per tractar les gonorrees, la leucorrea, com a cicatritzant 
de ferides, etc.,   

13. preparats. La botiga disposava de tretze preparats: tutiae, calamina dels 
forns, és un òxid de zenc impur que s’utilitzava en les oftalmies com a caterètic, 
és a dir, suaument càustic; succini albi (sucinus, a, um), ambre, que era una 
resina fòssil del pi utilitzada contra el dolor de la primera dentició, etc.

14. Arrels. La botiga tenia en existència trenta tipus diferents d’arrels de vegetals.

La radicibus elebor nigri, que és l’arrel de la rosa de Nadal, utilitzada com a 
purgant dràstic.

L’elebor albi, també amb propietats purgants i emètiques.

La vincetoxi (Asclepias vincetoxicum), arrel de planta utilitzada com a alexifàrmac 
o contraverí i també com a excitant, emètica, sudorífica, diürètica i contra la 
mossegada de gossos rabiosos.

La polipodi, planta utilitzada com a anticatarral.

La pentaphilon, planta que creix a les vores dels camins, l’arrel de la qual 
s’utilitzava com a astringent.

La brioniae, planta d’arrel gruixuda com la cama d’un nen, que s’utilitzava contra 
la hidropesia i la mania i com a purgant violent i rubefaent.

L’hermodactilor, que significa dit d’Hermes, pel fet de d’assemblar-se a l’última 
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falange d’un dit de la mà, s’utilitzava com a laxant lleuger i el metge grec 
Alexandre de Tralles l’aconsellava contra la gota.

La carlina, card daurat, planta espinosa dels terrenys àrids que es va utilitzar 
molt contra la pesta.

La rubiae tintor (rubia tinctorum), utilitzada contra el raquitisme, els àrabs la 
feien servir en forma de decocció per facilitar el part i combatre la disúria.

La tormentilae, consolda, planta boscana amb flors grogues, l’arrel de la qual, 
rica en taní, té propietats astringents.

La tapsiae, tàpsia, planta que segons Dioscòrides deu el seu  nom a la illa de 
Thapsos, lloc on es va descobrir.

La bistorta, serpentària roja o dragonera, amb propietats molt astringents.

La piretri, piretre, herba grisenca, la rel de la qual té gust cremant a causa de la 
resina piretrina que conté, s’utilitzava com a excitant sialogoga.

L’angelicae, estomàtica, excitant, sudorífica, bèquica.

La galanga, utilitzada per calmar el dolor de dents, etc.

15. Llavors. La botiga disposava de vint-i-vuit tipus diferents de llavors 
(seminibus, de seminium, ii).

La feniculi (foeniculum, i), fonoll.

La hioschiami (hyoscyamus), herba queixalera, herba de la Mare de Déu, 
de propietats afrodisíaques, narcòtic semblant a la belladona, utilitzat com a 
antiespasmòdic i somnífer.

La portulace (portulaca, ae), verdolaga, herba purgant, vermífuga i diürètica.

L’aneti (anethum, i), anet, les llavors del qual són estomacals.

La lactusae (lactuca, ae), lletuga.

El canabis, les llavors del cànnabis comú o tèxtil s’utilitzaven per preparar 
emulsions diürètiques, i les fulles tenien les propietats embriagants del cànnabis 
índic, encara que més dèbils.

El cànnabis índic o haschisch (herba, en àrab), té propietats embriagants 
conegudes ja en temps d’Homer.

El coriandri (coriandrum, i), coriandre, excitant, carminatiu (expulsa els vents de 
l’intestí), estomacal.

El sinapi, llavors de mostassa, de propietats revulsives, rubefaent en sinapismes, 
etc.

16. Fruits. La botiga disposava de set tipus de fruits.

L’alkekengi, alquequengi o bufeta de gos, és una planta les baies de la qual se 
semblen a les cireres, diürètica.
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La colochintid, coloquinta, planta llevantina els fruits de la qual, de color groc i 
molt amargs, s’utilitzaven com a purgants dràstics contra la hidropesia, etc.

17. pinyols. La botiga disposava de set tipus de la part llenyosa dels fruits: 
santali albi (lignum santalialbi), sàndal, etc.

18. Gomes. Productes vegetals neutres que resulten d’un excés de saba 
descendent i d’un canvi que eleva i separa l’escorça dels arbres, concentrant-se 
en la seva superfície. 

La botiga disposava de catorze tipus de gomes.

La gum olivani, de color rogenc, anomenada goma d’olivera.

El mastiquis, màstic, resina groguenca que s’obté per incisió del llentiscle.

La bensoini, resina balsàmica obtinguda per incisió de diversos estírax (arbres 
productors del benjuí).

La opoponacis, goma o oleoresina amargant de l’opopònac, utilitzada com 
antiespasmòdic i expectorant.

El tragacantii, adragant, goma obtinguda de diferents espècies del gènere 
astragalus, proporciona el mucílag necessari per fer píndoles.

L’elemi, oleoresina obtinguda de diferents arbres exòtics emprada en l’elaboració 
de productes farmacèutics.

L’hedere (hedera, ae). De l’heura comú flueix un suc resinós denominat goma 
d’heura.

L’arabici, goma aràbiga produïda per l’acàcia vera, molt abundant a Aràbia, 
emprada com a emulsionant i emol·lient, etc.

19. Sals. La botiga disposava d’onze tipus de sals: saturni, acetat de plom, 
utilitzada contra les diarrees i suors dels tísics, contra les neuràlgies, exteriorment 
com a astringent i secant, etc.

20. Tintures. Alcohols carregats dels principis actius d’una o vàries substàncies 
medicinals de naturalesa vegetal, animal i rarament mineral.  La botiga disposava 
d’onze tipus de tintures.

La tinc croci (croceus, a, um), tintura de safrà, excitant i estimulant, entrava en 
la triaca, en el làudan de Sydenham i altres.

La cinamomi, canyella, excitant, antiespasmòdica i estimulant.

El laudan liquidi, vi d’opi, compost inventat al segle XVII per Tomàs Sydenham 
(1624-1689).

El castorei (castoreum, i), medicament procedent d’una secreció del castor, 
utilitzat com a antiespasmòdic en l’histerisme,hipocondria i neurosis.

L’aloes, suc que s’extreu de diferents espècies d’àloe, purgant.

La  mirtiae (myrtus comunis), fruit de l’arbust murta, anomenat murtó, etc.
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21. olis i esperits destil·lats. S’utilitzaven dissolts en alcohol i també tenien 
aplicacions com a perfums. Els alcoholats eren els alcohols carregats, per 
destil·lació, dels principis volàtils d’una o moltes substàncies medicamentoses. 
Han compartit amb les tintures alcohòliques les denominacions d’esperits, 
quintes essències, gotes, etc. 

La botiga disposava de dinou productes d’aquest tipus: ol succini, ambregroc, 
antiespasmòdic, contra la tos nerviosa; cornu c (cornus circinata), febrífuga; 
vitelor ovor, cúmul glutinós sobre un punt del rovell de l’ou; oleos aromat Silvi, 
alcoholat aromàtic de Silvio, cordial, estomàtic, contra nàusees, etc.

22. De compossition spagiricis. Amb aquest nom genèric (possiblement, spagiricis 
es refereix a spargere, espargir, dispersar), la botiga disposava de cinc específics: 
polsos de Joan de Vigo,quea base d’òxid de mercuri, s’utilitzaven a l’exterior per 
tractar les úlceres venèries i afeccions corneals; el mercur dul,probablement es 
refereix al sucre mercurial (mercuri i sucre blanc sec), antihelmíntic i vermífug, 
etc.

23. Flors. La botiga disposava de dotze tipus de flors: sambuci (sambucus, 
i), flors de saüc, blanques quan són fresques i grogues després de seques, són 
quelcom excitants; stecados, les flors serveixen per preparar el xarop de romaní 
mascle compost; squinanti, jonc olorós utilitzat contra les úlceres i reumatisme, 
entrava en la triaca, etc.

24. Fulles i herbes. La botiga disposava de disset tipus d’aquests productesvegetals: 
hisopi, hisop, estimulant, bèquic i expectorant; centau minor (centaurium 
minus), centaura menor, tònica, febrífuga, estomacal; tussilaginis (tussilago 
, inis), ungla de cavall, per tractar la tos; pimpinela, astringent, galactòfora, 
diürètica, vulnerària; camedrios, camedris, excitant amarga i tòxica, etc.

25. Simples. Medicaments que no consten de més d’un element. La botiga 
disposava de vint-i-quatre tipus.

Quinae quinae. El coneixement de la quina pels europeus data de 1640, quan 
la comtessa de Chinchon, muller d’un virrei del Perú, es va curar d’una febre 
intermitent rebel als altres tractaments. Se li va posar el nom de polsos de la 
princesa, i després polsos dels jesuïtes perquè van ser els primers que la van 
comercialitzar i vendre en polsos. La paraula quina ve de kina kina, termes 
peruans que signifiquen escorça de les escorces.

Sene munde, senet esporgat.

Ipopequanae, ipecacuana, arrel procedent del Brasil, que deu les propietats 
vomitives a l’emetina (del grec, jo vomito), substància aïllada l’any 1817 per 
Pelletier i Magendie.

Cerusae, carbonat de plom, secant i resolutiu, que només s’usa a l’exterior i 
constitueix la base de l’ongüent blanc de Rasis, el qual entra en la composició de 
molts emplastres.

Cantaridarum, insecte que viu sobre arbres de fulles tendres, la cantaridina té 
propietats vesicants.
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Ungula alcis, ungla d’ant, mamífer de la família dels cèrvids.

Rasura eboris, rasura de vori.

Colophonia, residu que queda després de destil·lar la trementina i que entra en 
diferents composicions d’ungüents i emplastres i serveix en forma de pols per 
aturar mecànicament les hemorràgies de les fissures de les sangonelles.

Coralina, alga marina, vermífuga, etc.

   

ARXIU CONSULTAT

AHLL (Arxiu Històric de Lleida): Sig. 461, folis 91-93v.; 226-227; 228-230v.; 137-
139v.; 36-36v.;   

AHLL: Sig. 959, folis 22-39.

AHLL: Sig. 744, foli 18; 25-28  

AHLL: Sig. 912.
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Jaume Claver, catedràtic de l’Estudi General de Lleida. Butlletí Mèdic, núm. 8 (Col·legi de 
Metges de Lleida).

DORVAULT: Oficina de Farmacia, 7ª edició, 1867.

APÈNDIX DOCUMENTAL

Lo que se ha  trobat en la botiga de Apothacari  que ans ere de dita Sra. Maria Paula 
Soler i Fabregues, i antes de dit Domingo de Dios son primer marit.

De Aqueis

Aquae  viperinae – 30 lliures. Citranguli – 12 lliures.

Mellisae – 10 lliures. Buglosae – 4 lliures.

Scabiosae – 4 lliures. Menthae – 5 lliures.

Flor  camo. – 8 lliures. Citoneorum – 3 lliures.

Ceresar dulcium – 8 lliures. Feniculi – 6 lliures.

Papaver  rub.- 8 lliures. Cicoreii – 26 lliures.

Portulacae – 10 lliures. Celidonia – 4 lliures.

Borraginis – 6 lliures. Nucum – 3 lliures.

Rosar alexandrin – 15 lliures. Sorborum – 1 lliura.

Flor Sambuci – 12 lliures. 

De Siirupis 

Siirupi granatorum – 1 lliura. Ex acido citri – 1 lliura.

Limonum – 1 lliura 4 unçes. Juiubar – 1 lliura 6 unçes.

Liqueritiae – 2 lliures 6 unçes. Papaver rub. – 1 lliura.
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Rosar solutivi – 4 lliures 4 unçes. Corticum citri – 1 lliura 5 unçes.

Flor persicor – 2 lliures 4 unçes. Violar solutivi – 1 lliura.

Flor tunicae – 10 unçes. Violar – 3 lliures.

Capilor vener – 2 lliures. Tussilag – 1 lliura.

Aceti simplicis – 11 unçes. Rhodosacarii – 2 lliures.

Pap  albi – 1 lliura. De althea ferneli – 1 lliura.

Viperine – 1 lliura 4 unçes. Menthae – 3 lliures.

Diacodion gal. – 2 lliures. Mirtilorum – 3 lliures.

Citoneorum – 2 lliures. Rosar cicar – 1 lliura.

Diamoronis – 3 lliures. Cicor cum rhabar – 1 lliura.

Absinti – 4 lliures. Rhodomel – 3 lliures.

De estecada – 1 lliura 6 unçes. Be radicum – 2 lliures.

Oximell schil – 1 lliura. Oximell simpl. – 1 lliura.

De confecsionibus cordialibus et purgantibus

Conf. gentil cordial da melan – 2 unçes. Hiacintor – 6 unçes.

Smaragdas – 2 unçes. Nobilis alguer – 2 unçes.

Mitridat damocratis – 6 unçes. Theriacae mag. – 6 unçes.

Diacatolicon – 3 lliures. Benedicta laxat- 1 lliura.

Hiera composita – 1 lliura. Requies pueror – 3 unçes.

Philon romani – 4 unçes. Philon periisi – 3 unçes.

Diamochi dulcis – 3 unçes. Diascordi Fracastor – 5 unçes. 

Rher ex cirro – 2 unçes. Micleta Nicolai – 3 unçes.

De concervis

Concervae rosar – 6 unçes. Violar – 3 unçes.

De pillulis Pil  de rribus – 1 unça.

Succini cretonis – 1 unça. Cocciar Rhazis – 1,5 unçes.

Stomachise – 2 unçes. Mastiquinae – 1 unça.

Fetidorum – 1 unça. Sine quibus – 1 unça.

Familior musitani – 1 unça. Lapis lasuli – 1 unça.

Rhabarbari – 1 unça. Cinaglosae – 1 unça.

De troccissiis

Troccis algue quergi – 2 unçes. Mirtiae – 2/4 d’unça.

De absintio – 1,5. Alhandal – 1 unça.

Carabe – 1 unça. Gordonei – 1 unça.

Herberis – 2 unçes. Galiae mosatae – 2/4 d’unça.

De spodio – 1,5 unçes. Hieraecum agarico – 1,5 unçes.

Diarrhodon albatis – 2/4 d’unça. De pulveribus cordialibus

Pul  diamargariton frigidi – 1 unça. Guteta Ribes – 1 unça.

Diatraganti calidi – 1 unça. Diatragaranti frigidi – 1 unça.

Trium sandalor – 1 unça. Rosati grabiel – 2 unçes.
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Rosate novel – 3 unçes. Diarrhodon albatis – 2 unçes.

De gemmis sine especiebus – 2/4 d’unça. Diacamaronis – 1 unça.

Diacimini – 2 unçes. Diaambrae – 2/4 d’unça.

Letitiae galeni – 1 unça. Da catum – 1 unça.

De emplastris

Empl  manus dei – 2 lliures. Pro matrice – 8 unçes.

Guillermi Servitor – 1 unça. Oxicroci – 4 unçes.

Meliloti – 1 lliura. Ranar cum Mercurio – 1 lliura 6 unçes.

Diapalmeum – 2 lliures 6 unçes. Nigrum Vidos – 1 lliura.

Diachil  Mag. – 1 lliura. Confortat vigor – 6 unçes.

Da ruptur petri albi – 4 unçes. Centaure guidonis – 1 lliura.

Diachil parvi – 8 unçes. Benedic Musitani – 1 lliura.

4r  gumium – 6 unçes. Gumi Elemi – 3 unçes.

Bacar lauri – 3 unçes. Sperma Ceti – 2 unçes.

De unguentis

Ung  Cucurbitae – 1 lliura. Rosar – 3 lliures.

Pomorum – 1 lliura. Citranguli – 1 lliura.

Dialtheae – 1 lliura 6 unçes. Agripae – 1 lliura. 

Martiaron – 1 lliura 2 unçes. Aregonis – 1 lliura 2 unçes.

Albi rar – 2 lliures. Basalicon – 3 lliures.

Mini – 1 lliura 4 unçes. Plumvi – 1 lliura.

Litargiri – 1 lliura 5 unçes. Medie confection – 1 lliura 9 unçes.

Rosati sandal – 9 unçes. Populeon – 1 lliura 5 unçes.

Fortis – 1 lliura. Artanitae – 1 lliura 4 unçes.

Cucum silvestris – 1 lliura. Egipsios – 2 lliures.

Comitissae – 2 lliures 2 unçes. De oleis

Ol  amig dulcium – 1 lliura. Aneti – 1 lliura.

Laurini – 1 lliura 3 unçes. Catelor – 2 lliures.

Rosar – 6 lliures. Chamo – 7 lliures.

Ruthae – 1 lliura. Absinti – 1 lliura 3 unçes.

Lumbricos – 2 lliures 3 unçes. Lilior albor – 3 lliures.

Amigdal  amer. – 1 lliura 6 unçes. Semlini – 1 lliura.

Cicador – 8 unçes. Euphorbi – 6 unçes.

Aparici virid – 2 lliures. Ol  hipericon – 1 lliura.

Vulpini – 1 lliura 4 unçes. Scorpion – 7 unçes.

Terebertine – 9 unçes. Rosar onfa. 1 lliura.

Castorei – 7 unçes. Ranar – 2 unçes.

Violar – 2 lliures.
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De axungis

Axungiae gabinae – 1 lliura. Porcini – 3 lliures.

Castrati – 2 lliures. Hurcini – 1 lliura.

De balsamis

Bals  arceii – 6 unçes. Cathol – 1 lliura 3 unçes.

Peruviam solidi – 1 unça. Copaive – 2 unçes.

Samec – 6 unçes. Sulphur tereben – 1 unça.

De preparatis

Matris perlorum pp – 6 unçes. Ocul canesor pp  – 3 unçes.

Coral sub pp  – 2 unçes. Tutiae pp  – 2 unçes.

Crissal albi pp  – 4 unçes. Succini albi pp – 2 unçes.

Hiacintor pp  – 7 unçes. Smaragdarum pp  – 2 unçes.

Topasior pp  – 6 unçes. Granator pp  – 4 unçes.

Lap hematitis – 2 unçes. Bol armini pp  – 6 unçes.

Terra sigilata – 7 unçes. 

De radicibus

Rad elebor nigri – 6 unçes. Elebor albi – 1 lliura 1 unça.

Valerianae – 4 unçes. Vici quercini – 2 unçes.

Vincetoxi – 1 lliura. Polipodi – 6 unçes.

Pentaphilon – 2 lliures. Xina – 4 unçes.

Smilacis indicae – 1 lliura. Brioniae – 1 lliura 2 unçes.

Carlina – 1 unça. Rubial tintor – 2 lliures.

Hermodactilor – 1 unça. Capararum – 2 unçes.

Iridis floreta – 1 lliura 4 unçes. Gensianae – 3 lliures.

Tormentilae – 6 unçes. Tapsiae – 8 unçes.

Calami aromat – 5 unçes. Peoniae – 1 lliura.

Aristol rotunda – 2 unçes. Turbit – 4 unçes.

Raponsic – 1 lliura. Zecloariae – 3 unçes.

Bistorta – 8 unçes. Rhabarbari – 2 unçes.

Piretri – 3 unçes. Angelicae – 6 unçes.

Galanga – 5 unçes.

De seminibus

Seminis anisi – 1 lliura. Feniculi – 2 lliures.

Viticis – 2 unçes. Hioschiami – 4 unçes.

Portulace – 2 unçes. Melonum – 8 lliures 8 unçes.

Citruli – 6 lliures. Cucurbitae – 3 lliures.

Aneti – 3 unçes. Cumini – 6 unçes.

Lactusae – 2 unçes. Apii – 4 unçes.

Fenigreci – 1 lliura. Lupinor – 1 lliura.

Phsilii – 5 unçes. Erucae – 4 unçes.

Lini – 2 lliures. Canabis – 3 lliures.
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Cardamomi – 2 unçes. Acetose – 4 unçes.

Ruta silvestris – 2/4 d’unça. Coriandri – 3 unçes.

Alexandrini – 6 unçes. Citri – 3 unçes.

Grana infector – 2 unçes. Pap albi – Cidoneor – 4 unçes.

Sinapi – 8 unçes. Endiviae – 3 unçes.

De fructibus 

Fructum iuiubar – 2 lliures. Alkekengi – 6 unçes.

Ficuom – 3 lliures. Passarum – 4 lliures.

Dactilor – 3 unçes. Prunorum – 2 lliures.

Colochintid – 3 unçes. 

De lignis 

Lignum lassafras – 6 unçes. Sancti – 1 lliura.

Santali albi – 2 unçes. Citrini – 2 unçes.

Rubri – 4 unçes. 

De gumis

Gum olivani – 1 lliura 6 unçes. Mastiquis – 3 unçes.

Mirtiae – 2 unçes. Bensoini – 2 unçes.

Opoponacis – 4 unçes. Asseferide – 1 unça.

Tragacantii – 4 unçes. Elemi – 3 unçes.

Galbani – 3 unçes. Euphorbi – 1 unça.

Hedere – 1 unça. Amoniaci – 2 unçes.

Carabe – 6 unçes. Arabici – 5 unçes.

De salibus 

Sal tartari – 3 unçes. Martis river – 1 unça.

Absinti – 6 unçes. Favarum- 1 unça.

Centau minor – 2 unçes. Prunel – 1 lliura.

Amoniaci – 3 unçes. Saturni – 1 unça.

Febrifugi Silvi – 1 unça. Tartar vitriolati – 1 unça.

Arcar duplic miniec – 1 unçá. De tincturis

Tinc croci – 1 unça. Cinamoni – 2 unçes.

Anticol palacius – 1 unça. Laudan liquidi – 1 unça.

Elix propiet Paracelsi – 1 unça. Elix citri – 1,5 unçes.

Castorei – 2/4 d’unça. Hipericon – 2 unçes.

Coralor – 1 unça. Aloes – 2 unçes.

Mirtiae – 1 unça. 

De oleis et spirib destil

Ol succini – 1,5 unçes. Corili – 1 unça.

Cornu c. – 2/4 d’unça. Scoprpion Matiol – 2 unçes.

Vitelor ovor – 1 unça. Sp sal amoniaci – 1 unça.

Sp cinamomi – 1 unça. Sp vitrioli – 4 unçes.

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 43-60, ISSN: 0213-0718

El Metge Gabriel Fàbregues i la seva descendència. Inventari d’una farmàcia de Lleida de 1747



60

Sp coglear – 1 unça. Sp oleos aromat Silvi – 1 unça.

Sp fuliginis – 2 unçes. Sp terebent – 9 unçes.

Sp nitri dul – 2 unçes. Sp nitri acidi – 6 unçes.

Sp aceti – 1 lliura. Sp vini – 2 lliures.

Aquae fortis – 2 unçes. Aquae mellisae composite – 2 unçes.

Aquae teriacalis – 3 unçes.

De compossition spagiricis 

Anthim diaphor usual – 3 unçes. Antiectici poterii – 1 unça.

Anthim diaphor Marsial – 1 unça. Pul Joanis Vigon – 1 unça.

Mercur dul – 2 unçes. 

De floribus

Flor rosar rubrar – 8 lliures. Chamo – 9 lliures.

Papaver rub – 10 lliures. Sambuci – 2 lliures.

Meliloti – 3 lliures. Buglose – 1 lliura.

Violar – 6 unçes. Borraginis – 4 unçes.

Stecados – 4 unçes. Squinanti – 2 unçes.

Macis – 2 unçes. Epitimi – 2 unçes.

De folis et herbis

Lavendul – 8 lliures. Hisopi – 6 lliures.

Salvie – 6 lliures. Hipericon – 7 lliures.

Absinti – 4 lliures. Cardui Benedicti n- 2 lliures.

Centau minor – 4 lliures. Hederae terrestris – 8 unçes.

Capilor vener – 4 lliures. Tussilaginis – 3 lliures.

Camedrios – 6 unçes. Scordi n- 7 unçes.

Pimpinela – 2 lliures. Betonice – 6 unçes.

Buglosae – 8 lliures. Mellisae – 4 lliures.

Menthae – 3 lliures.

De simplicibus

Quinae quinae – 2 lliures. Senae munde – 2 lliures 3 unçes.

Tamarindor – 1 lliura 8 unçes. Jalapae – 1 lliura.

Cerusae – 2 lliures. Ipopequanae – 3 unçes.

Da hierbae – 3 unçes. Cantaridarum – 4 unçes.

Mexoacan – 1 lliura. Opii – ¾ d’unça.

Camphor – 2 unçes. Cassie fistule – 6 unçes.

Argenti vivi – 4 unçes. Sublimati corrosivi – 1 unça.

Ungula alcis – 1 unça. Ras C.C – 1 lliura.

Rasura eboris – 3 unçes. Sang dracor comun – 1 lliura.

Sang dracor veri – 2 unçes. Terbentina – 1 arroba.

Spice nardi – 3 unçes. Cubebarum – 2/4 d’unça.

Coralina – 3 unçes. Colophonia – 20 lliures.

Manuel CAMPS SURROCA; Manuel CAMPS CLEMENTE
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LO QuE HE cOnOcIDO DE LA FARmAcIA EsTEVA DE LLIVIA

TAMARELLE, Charles

RESUM: Dades sobre una visita a la farmacia de Llívia. valoració del seu contingut, en 
particular un “cordialer” , fet per Pau Sunyer de Manresa, propi de l’art barroc català. 
Capces de plantes decorades amb retrats de sants. Descripcíó de pots de farmàcia. 
Taules sobre la seva freqüènci a a Catalunya. Recomptes dels identificats aquí i en altres 
llocs d’Espanya. Rerefència als medicaments que s’hi conservaven. Iconografia. 

PARAULES CLAU: Farmàcia de Llivia. Cordialers. Pots de Farmàcia. Ceràmica 
farmacèutica del segle XvIII. 

RESUMEN: Notícia de  una visita a la farmacia de Llívia. valoración de su contenido, 
en particular un “cordialer” , obra de Pau Sunyer de Manresa, propio del arte barroco 
catalán. Cajas de plantes, decoradas con retratos de santos. Descripcíón de potes de 
farmacia. Tablas sobre su frecuencia enCatalunya. Recuento de los identificadots aquí y 
en otros lugares de España. Rerefencia a los medicaments que contuvieron. Iconografia. 

PALABRAS CLAvE: Farmacia de Llivia. Cordialers. Potes de Farmàcia. Cerámica 
farmacéutica del segle XvIII. Albarelos

Esta mencionada en el Guide Vert Michelin, Le Routard Catalogne y el « viaje 
hacia las apotecarias francesas ». (En Francia, se dice apotecaria antes de 
1777 quando un decreto de Louis XVI ha codificado la farmacia). Citan sus 
albarelos « blaus ». (Entre lenguas romanas, catalan y frances, siguen la 
etimologia germanica, castellano y italiano siguen la etimologia arabe entonces 
que el latin sere caeruleus). Ha sido declarada Monumento Nacional de Espana 
en 1965 y el tema de « Una question polemica» (Beya Alonso, Boletin Soc. Esp. 
Hist. Farm. 1977).

El conservador, me ha dado revistas y articulos que he traducido para la Socidad 
de Historia de la Farmacia de Paris, despues he tratado del contenido de los 
recipientes, la farmacopea y su uso.

En la Farmacia Esteva, se encuentra el cordialer. Muy tipico del arte sagrado 
baroco catalan es obra de Pau Sunyer de  Manresa, muerto en Prades en 1740. 
Con su hermano Josep han hecho numerosos cordialeres de iglesas de la region  –
incluida el de Llivia. Utilisar muebles sagrados como estanterias de medicamentes 
cordiales es una particularidad de Catalunia y puede ser de Cerdania. (Supongo 
que los retables reciben su nombre del hecho que son al coro de la iglesia ?)

Las cajas de plantas son decoradas de retrato de santas y santos. Algunos 
seren botanistes : Pompilius Tagliafero, italiano y Tournefort, nacido en Aix-en-
Provence, que ha recorrido el Pirineo, estudiando la flora antes de 1708. Los 
albarelos catalanes portan inscripciones en catalan y latin, en letras goticas. (En 
Francia latin fue oficial hasta 1837 !).Los albarelos azules son de differentes 
tamaños :.  
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               tamaño y uso

A 27-29 cm
simples 27-33 cm B 29-31 cm

C 31-33 cm
compuestos 21-23 cm
cordialeres 11-14 cm

El interior es esmaltado blanco con estano y plomo, el exterior de azul cobalto. 
Son cocidos en dos veces, la segunda tenidos por el pié, lo que deja huellas. Las 
inscripciones policromas dichas de estilo Banyoles o Louis XVI son un retoque 
en frio muy posterior. Miquel i Serra distingue 5 typos segun las formas del 
borde, cuello, (hombro) espalda, pie. Pueden corresponder a talleres differentes 
o alfareros differentes de un mismo taller.  

Catalunya 

Llivia 81  (quedan de 87)     
Manresa  1     
Barcelona (Pueblo Espanol) 29     
Peratallada (Masnou) 75      
Ille sur Têt (Hospici)                     40    (quedan de 120)   
Muséos diversos 21         

Total 247   

Castilla 

Toledo (Hospital de Afuera) 140     
Madrid (Palacio de Oriente) 27          
Muséos diversos 6    
Total  173   

Ejemplares aislados              

Valencia 1
Mallorca 12                          
Total de ejemplares conocidos    420

La mayoria de los potes azules son en Catalunia y la mayoria en Llivia, los de 
Castilla son de estilo differente y no se conoce fuera de la peninsula. El total es de 
menos de quinientos, muy poco,  respecto a decenas o centenas de milles de 
potes blancos decorados.       

Los potes de Ille sue Têt son parecidos a los de Llivia pero sin inscripciones, 
con algunas etiquetas. Alfareria aragonesa parece crudo. Algunos potes de 
ceramica catalana pero producidos en Valencia o puede ser Narbona! se cuecen 
antes de que el esmalte azul cobalto esté seco, lo que da este aspecto fluido o 
fundido. 
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Lo que he conocido de la farmacia Esteva de Llivia

Potes azules : Por que ? Como ? Cuando ? Por que : parece una consecuencia 
de la austeridad impuesta por Felipe segundo que hacia tambien vestir su corte 
de negro, no fue una razon economica. Como : fue la obra de talleres catalanes 
de Girona o Barcelona, hasta Reus, con difusion por via de tierra o por mar. 
El retoque en frio ha sido hecho en el lugar, por artista desconocido. Cuando : 
plantea el problema de la administracion y de la herencia de la Farmacia.

Jaume Sala venia de Puigcerda y retablecio la Farmacia, a su muerte fue regida 
por gerentes, Joan Nicolau y Joan Seguer. Su hija Jeronima Sala se habia casada 
con Nicolau Esteva, candeler de Bellver, La Farmacia paso despues a su heredero 
Jaume Esteva i Sala, su nieto y apotecari, despues a su bisnieto Nicolau, y quedo 
en la familia. La genealogia se puede ver en el Museo. Son algunos discussiones 
a propositos de las fechas de esos diversos acontecimientos. 

La situacion geografica de Llivia al centro de la Alta Cerdania permittira a los 
forasteros de entender el « por que » de las particularidades de la Farmacia 
Esteva.       

Hemos listado las inscripciones del botamen, intentando estudiar la Farmacopea 
y su uso que es una ocasion excepcional de conocer la ciencia del siglo 18. 

La primera fuente fue el botamen pero la mas excepcional es el Manual redactado 
por Jaume Esteva de 1725 a 1732. En este recetario son notados los mismos 
datos que en lo que ha sido « l’Ordonnancier » en Francia, mas de un siglo 
despues ! Habia disaparecido al final de la guerra civil espanola quando la familia 
Esteva se refugio a Francia, regreso de Huelva por correo en 1966. Ha sido 
analisado por Miquel i Serra, enorme trabajo del cual hemos beneficiado. 
 

Medicamentos identificados Manual
Botamen
(inscripciones)

Conjunto

Simples 104 113 190

Forma galénicas 27 12 36

Médicaments composés 24 14 33

Total 155 139 259

Prescripciones magistrales 190 (134)

          
Las formas galenicas son las formas de consumo de los simples (conserva, 
extracto, oleo- aceite  unguento, pildora, polvo, jarabe). Las recetas medicas o 
prescripciones existen solo en el Manual, estaban preparadas al momento y no 
almacenadas.         

Hemos seguido  una metodologia : de las inscripciones a los dados farmacologicos. 
Algunas veces, propriedades y usos han evolucionado desde aquella epoca. Se 
puede resumir en un inventario recapitulativo que permittira la comparacion con 
otras boticas. Los abastecimientos exoticos venian de Barcelona pero Jaume 
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Estava se equipo para hacer manipulaciones quimicas. 

Mucho de los vegetales venian de Cerdania. Segun Pla Dalmau, hemos de notar 
algunas particularidades : - Fol sen sere Daphne laureola, dicho « senet » y no 
Cassia amara, pero no se encuentra en la flora actual, - Radix liqui sere « regaliz 
de pastores », Trifolium alpinum y no Glycirrhiza glabra. Se continua ahora : Dr 
Muntané nota que la densidad de las plantas medicinales es diez veces mayor en 
Cerdania que en las otras regiones de Espana.y describe las « Plantes medicinals 
del Pirineu catala ». 

Como las plantas, la clientela es un senal de autonomia : venia de Alta Cerdania, 
incluiendo las autoridades de los pueblos franceses. La frontera no importaba : 
su funcion administrativa y los intercambios han podido evolucionar.  

Las recetas magistrales muestran la importancia de medicamentos por via oral 
y de los que son preparados en el momento  (pociones, tisanes, loocs, juleps) 
respecto a las confectiones. Los Esteva y los 3 medicos de Llivia fueron al margen 
de los medicamentos tradicionales. Lo que ha conducido a :

El asunto o caso de la triaca : el gremio detentaba el monopolio de su preparacion 
en la plaza San Jaume de Barcelona, su venta era obligatoria y aportaba recursos 
al gremio. En 1774 el Protomedicato da a Jaume Esteva aviso de detener cantitad 
sufficiente de triaca. El cordialer « Theriaca Magna » confirma que le habia 
hecho, a pesar de sus ideas modernistas y de su mente abierta, que muestra su 
biblioteca : 

Palacios: es el primer tratado novador de un autor espanol, impreso en Barcelona 
Lémery: una edicion de la Farmacopea universale del farmacologo frances fue 
impresa en Venecia pero su Curso Quimico habia sido traducido en espanol y 
impreso en Zaragoza años antes, Juan de Loeches : es la obra semi-oficial del 
medico Real,el conjunto muestra el deseo de Jaume Esteva de estar siempre al 
dia. Si comparamos a otras boticas ancianas, he de notar el gran numero de 
simples, la relativa escasez de compuestos que confirma la importancia de las 
preparaciones hechas en elmomento;

Inventario comparativo dde boticas ancianas
 Siglo 16 Siglo  18

 Méditerraneo occidental Llivia Castelnaudary Saint Lizier

   Catalunya    Cerdanya       Aude    Ariège

Medicamentos 256 294 259 117 164   

Simples                   97-148 185 54 62

Végétales % 66-87 78 77 72 85

Minérales  % 8-22  13 15 20 9

Animales  %  4-10 9 8 8 6

Formas 
galénicas 

    25-54 33 32 68

Compuestos                  64-84 36 30 34
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Al siglo 18 Llivia desempena su papel de cruce geografico y intelectual, Jaume 
Esteva contribuye con su exceptional Manual.
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Els pots. Albarelos azules. Cordialer Compuestos simples.  
Farmàcia Esteva, LLivia

Cajas de plantas. Albarelos catalanes.  
Farmàcia Esteva, LLívia

Cordialer: Vidrio, cajas de plantas redondas, 
cordialeres. Farmàcia Esteva, LLívia

Charles Tamarelle
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ALgunAs  ApORTAcIOnEs  FARmAcEuTIcAs  A LA mEDIcInA OccITAnA  
En EL sIgLO XVIII

TAMARELLE, Charles

RESUM: Dades sobre elements de ceràmica farmacéutica en diverses oficines antigues, 
del segle XvIII, en diverses zones d’Occitània:  Saint-Lizier, Ariège; Castelnaudary, Aude; 
Montauban, Tarn-et-Garonne; St.-Antoine-de-Bazas, Gironda; i Bergerac, Dordogne.   
Iconografia

PARAULES CLAU: Ceràmica farmacéutica. Occitània. Segle XvIII. 

RESUMEN: Datos sobre elementos de cerámica farmacèutica en diversas oficinas 
antiguas, del siglo XvIII, en diversas zonas de Occitania:  Saint-Lizier, Ariège; 
Castelnaudary, Aude; Montauban, Tarn-et-Garonne; St.-Antoine-de-Bazas, Gironda; y 
Bergerac, Dordogne.   Iconografia

PALABRAS CLAvE: Cerámica farmacéutica. Occitania. Segle XvIII. 

Los botamenes (cajas de plantas, potes, vidrio) de algunas farmacias d’el  
suroeste  y sus inscripciones muestran  medicinas notables. El manual initia la 
trazabilidad, seguiremos con higiene, epidemiologia y la pelea del antimonio.

La Farmacia de Saint-Lizier (Ariège) se ubica en el «  Hôtel-Dieu ». Este nombre 
equivale  a hospital de Dios cuando no hay un santo dedicatorio. Son cajones 
de madera adornados, potes canones  y « chevrettes »- cantaros-, de loza de 
Martres Tolosane, azul cobalto o policromas. « O. Denula campana » es el olio 
o aceite de Inula helenium, dedicada a Helena de Troia, febrifugo, purgante,  
« H. de chiens » es el aceite de pequenos perros, contra reumatismos. «Sirop de 
longue-vie », el jarabe de larga vida, con aloes, purgante,-  se encuentra  mas 
frecuentamente el « élixir de longue vie ». Los jarabes y el azucar de cana fueran 
llebados al oeste del mediterraneo por  los arabes. Siglos antes se azucaraba con 
miel. « Vinaigre des 4 voleurs » es el vinagre de los 4 robadores que les protegaba 
de una de las pestes  de Marseilla (de los siglos 14, 16o 18), cuando despojaban 
los muertos.

En Castelnaudary (Aude) los potes policromos  venien de Moustiers Sainte-Marie 
(Alpes de Haute- Provence) al siglo 18. Miel de Narbone es la fuente de azucar 
desde la epoca romana, para tisanas espesadas dichas « mellites ». « Orvietan » 
es un antidoto, el « generico » de la triaca. Creado en Orvieto (Liguria, Italia) se 
ha difundido por el valle del Rhône y los charlatanes hasta el Pont-Neuf en Paris.

En Toulouse, 133 cajones de plantes constituien  una pared de la antigua 
farmacia del  Hôtel-Dieu Saint-Jacques, en un camino de Compostela, es decir 
la importancia de la matiera medical vegetal.  El Museo Paul Dupuy tiene la 
« Gran Reserva de Triaca » de la farmacia de los Jesuitos. Las paredes  de 
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este monumental estano describen la fabricacion de este panacea  hippocratica, 
theriacae antidotos, describida en versos por Nicandre de Colophon, revista  por 
Andromaque el anciano y Galeno- medicos de Neron. Fue constituida de un poco 
de cabeza de vibora y mucho opio (addiccion ?) y se mantenia en la pharmacopea  
francesa hasta 1885. La Pharmacopea Tolosana fue del ano 1695.

Los potes de Montauban (Tarn-et- Garonne) reflejan influencias italianas del siglo 
16 (pinas, preciosos paisages y retratos) y espanolas (albarellos y orzas, escasos 
en Francia) ademas de piezas francesas (chevrettes- cantaros y potes de muestras) 
azul cobalto primitivo, policromas y barocos. La orza «Distrait de Ginivre » contene 
Juniperus communis, cholagogo y diuretico. « Distrait »,  por oposicion a extracto, 
es una tecnica de fraccionamiento  heredada de la alquimia. « Dictame » es el  
unguente de Origanum dictamnus creticus  vulnerario, emenagogo. « Diaprun » 
es un laxante con Prunus, « cassia » : Cassia fistula, laxante, « quinarhodon » : 
Rosa canina, pectoral. La « confeccion de Hamech » es un purgante debido a un 
syrio del siglo 7. « Cathol. N » es dicho catholicum por universal -como la iglesia- 
de su uso por via oral o rectal. N. es el initial de Nicolas el Myrepse – perfumador,  
de la escuela de Alexandria,  trabajaba a Byzance  al siglo XIII. Este medicina 
contiene ruibarba, sene, es purgante y depurativo. « O.Salomonis » es  dedicado 
a un Soleiman, rey de Arabia por Isaac el Israeli, su hijo adoptivo y medico de 
la escuela de Kairouan, al siglo VII. «  confession de Jacinthe » no tiene que ver 
con la flor : es una variedad de amatista. Anadida a 20 otras piedras preciosas 
en este tonico vermifugo, explica la competencia de botecarios con los joyeros. 
El pote baroco «Teriacque en Dromache » muestra que los alfareros  no fueran 
expertos en galenica. La « confection d’alkermès » fue attribuida al fruto de un 
arbusto del méditerraneo para protegir el monopolio de los proveedores antes  de 
que Coccus cacti, parasito del nopal, llega por Sevilla.

La apothecaria del Hôpital Saint-Antoine de Bazas (Gironde) tiene  lozas de Burdeos, 
mayoria del  taller de Hustin,  y vidrios de Bazas de color azul-verde debido al  
oxydo ferroso de la arena del pais, con tapones a bolas utilisados como medidas. 
Un frasco contiene el « Laudanum de Sydenham » –el Hippocrates ingles-, tintura 
de opio con azafran preparado con vino de Jerez.  Un « ordonnancier » segun 
la legislacion de 1848, reemprende  los datos  del « manual » de Llivia un siglo 
antes (N° de orden, nombre del médico, medicina y formula, nombre y direccion 
del enfermo) : prueba que la trazabilidad es anciana en nuestras profesiones. 
Potes a fumigacion, de loza con orificios en el pote y el tapon, permitten destruir 
los miasmas, un siglo antes de Pasteur y la bacteriologia : es el inicio de la lucha 
contra las infectiones mosocomiales. Resumen tambien los motivos decorativos 
de la epoca.

En Bergerac (Dordogne) al siglo XVIII, la mortalidad de ninos alcanzaba un auge 
al fin del verano. Chronobiologia o higiene, hemos encuentrado cosa parecida en 
adultos de un hospital de ahora.

Pocula emetica, vasos de antimonio, son conocidos desde los banquetes de 
los romanos.  El vino, saturado de antimonio a dosis no toxica, llega a ser 
depurativo y febrifugo. Fue preconizado por Paracelse-iatroquimisto-, y la pelea 
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del antimonio enfrentaba la universitad de Montpellier y el decano de la Sorbona  
hasta la curacion de la malaria de Louis XIV. El Capitan Cook lo llevaba en sus 
navegaciones  alrededor del mundo.

Todo eso muestra  la evolucion de la loza : ornamentacion « italiana », 
azul cobalto, policroma, baroco,-  y de la terapeutica : hippocratica, galenica, 
iatroquimista, pero siempre sintomatica. Farmacia es una profesion cruce de 
medicina, ciencias, industria y comercio, sometida a influenzas variadas. Pero 
medicina sin medicamentos sere un ejercito sin municiones. 
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Uno de los albarelos de la colección artística 
de la Farmacia de Llivia (s. XIII)

Albarelo azul de la serie turolense 
del siglo XVI. Sa Maria de Vallbona 
(Lleida) 

Albarelos de cerámica catalana de la serie 
blaus regalats
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L’ApOTEcARI cATALÀ JOsEp AnTOnI sAVALL I LA sEVA REIVInDIcAcIÓ D’unA 
nOVA FARmAcOpEA A LA cIuTAT DE BARcELOnA I pRIncIpAT DE cATALunyA 

L’Any 1788

CARMONA i CORNET, A.M. 
Catedràtica d’Història de la Farmàcia de la Universitat de Barcelona  
Presidenta del Institut Mèdico-Farmacèutic de Catalunya 

RESUM: En aquesta comunicació es dóna a conèixer la tasca realitzada per l’apotecari 
Josep Antoni Savall, considerat figura rellevant en la transició de l’apotecari al 
farmacèutic, així com la seva reivindicació d’una farmacopea nova a la ciutat de 
Barcelona i principat de Catalunya a l’any 1788 després de més de cent anys de l’edició 
de la Farmacopea  Catalana de Joan d’Alós (1686) i de dos-cents de la última edició de 
la “Concordia Apothecariorum Bardrinonensium “(1587).

Paraules Clau: Savall, Discurs nova farmacopea, apotecaris catalans, flogist, química.

RESUMEN: En esta comunicación se da a conocer la labor realizada por el boticario 
Joan Antoni Savall, considerado figura relevante en la transición del boticario al 
farmacéutico, así como su reivindicación de una nueva farmacopea en la Ciudad de 
Barcelona y Principado de Catalunya en el año 1788, después de más de cien años de 
la Farmacopea Catalana de Juan de Alós (1686) y doscientos de la última edición de la 
“Concordia Apothecariorum Bardrinonensium” (1587).

Palabras Clave: Savall, Discurso nueva farmacopea, boticarios catalanes, flogisto, 
química.

Josep Antoni Savall i Valldejuli, va nèixer a Barcelona a l’any 1750 i va morir el 
15 de març de 1831. Fou Mestre apotecari, professor de la Facultat Reunida de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona, Catedràtic del Reial Col·legi de Farmàcia de 
Sant Victorià, Farmacèutic Major, Catedràtic de l’Escola Especial de la Ciència de 
Guarir, Doctor en Farmàcia, Soci de Mèrit de la Reial Societat Econòmica d’Amics 
del País de Tarragona, Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Ciències 
Naturals i Arts de Barcelona i Cònsul Examinador del Col·legi d’Apotecaris de 
Barcelona.

Representa l’arquetip de la transformació dels Apotecaris catalans- fins aleshores 
enmarcats en uns rígids sistemes gremials- en farmacèutics llicenciats i Doctors 
en Farmàcia, amb la creació i desenvolupament dels Reials Col.legis de Farmàcia 
a partir de les Reials Ordenances del 28 de gener de 1804, en els regnats de 
Carles III i Carles IV. Canvis que experimentaren les arts de guarir en el Principat 
de Catalunya i la seva repercussió  en els apotecaris per que aquests  sortissin de 
la “rebotica” i s’encaminessin cap a la Universitat, ja que Savall fou el principal 
impulsor de la proposta d’uns estudis  generals de Farmàcia a Barcelona que 
s’incorporarien després en determinats col.legis de caràcter oficial a  Espanya. 
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Entre les seves obres destaquen el Discurso sobre la necesidad de una nueva 
Farmacopea en la ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña, Barcelona 
1788; Disertación sobre la preparación y utilidad del tornasol, Barcelona 
1799; Disertación sobre rectificación de los instrumentos de que se hace uso 
actualmente para graduar los aguardientes y otros líquidos, Barcelona 1815; 
Tratado de materia farmacèutica (M.S.), utilitzat en l’ensenyament de matèria 
farmacèutica en el Col.legi de Farmàcia de Barcelona); Llibre de medicines per 
lo Col.legi de P.P Trinitaris Calçats de Barcelona (1783). M.S. de la Biblioteca 
Universitària de Barcelona.

És evident la repercussió i impacte produït l’any 1788, quan Savall donà una 
mostra de la seva preocupació per la Farmàcia i un greu disgust al Col·legi 
d’Apotecaris de Barcelona publicant el seu“Discurso sobre la necesidad de una 
Farmacopea nueva en la ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña”,(1) que 
dedicà a l’Ill. Sr. D. Eustaqui  d’Azara; Bisbe d’Eivissa i més tard de Barcelona 
germà del famós naturalista i mariner espanyol Félix d’Azara i també de Josep 
Nicolàs famós ambaixador d’Espanya a Roma i gran amic de l’Enciclopedisme; 
procedien d’una distingida família de Barbuñales, província d’Osca.

És difícil d’explicar perquè un discurs de contingut tan professional de la farmàcia 
s’hagués de dirigir a un Bisbe sinó tenim en compte una sèrie de circumstàncies 
que s’esdevenien en Josep Antoni Savall i Valldejuli. Primerament el seu 
puritanisme català que tocava al clericalisme, i per altra part de la necessitat 
que es tenia en aquella època d’un recolzament moral i social de persones d’alta 
categoria dintre dels estaments més considerats. Així ho confessa Josep Antoni 
Savall després d’unes pàgines d’incensament i de dolcesa laudatòria vers la 
persona d’Azara quan acaba dient: “Per tots aquests motius espero que V.S.I. per 
un efecte de la seva notòria benevolència es dignarà acceptar i prendre sota la 
seva protecció aquest Discurs”(2).

Segurament l’amistat de Josep Antoni Savall amb Azara es produiria durant 
l’estança d’aquest a Barcelona en exercint el càrrec de Bisbe de la Ciutat, 
circumstància que ens sembla molt natural comptant la relació que tenia Josep 
Antoni Savall i Valldejuli amb l’estament eclesiàstic, fins i tot si tenim en compte 
l’elaboració del “Llibre de medicines per al Col.legi de P.P. Trinitacis Calçats de 
Barcelona” l’any 1783, un vertader receptari.

Procurarem estudiar ben detingudament aquest document que vindrà a manifestar 
no solament la personalitat de Josep Antoni Savall sinó també quina era la 
situació de la Farmàcia Catalana d’aquella època. Sobre això ja s’han publicat 
alguns treballs que hem tingut en compte en redactar les línies que segueixen. 
(Veure Bibliografia).

Es plany en aquest discurs, que al Principat de Catalunya s’exigeixi per exercir 
sotmetre’s a les normes de la Farmacopea catalana de Joan d’Alós, publicada el 
1686 i per Barcelona capital, la “Concordia Apothecariorum Barchinonensium” 
publicada l’any 1587 en la seva última edició. Això no vol dir que desconeixés la 
primera edició de 1511, ans al contrari parla de la última edició de 1587 que és 
la que es seguia l’any 1788.
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Evidentment sense que Josep Antoni Savall insistís en quant antiquada era la 
doctrina farmacèutica que oferien aquestes Farmacopees, solament en mirar 
les dates ens adonaríem de que per molt lent que fos el progrés, aquestes 
Farmacopees haurien d’estar desfassades, ja que feia més de cent anys que 
havia estat publicada la d’Alós i més de dos-cents la “Concordia Apotheriorum 
Barchinonensium”, editada pel Col.legi d’Apotecaris de Barcelona.

No obstant abans de posar-nos en la qüestió de fons plantejada en l’escrit de 
Josep Antoni Savall i Valldejuli referent a la falta de compliment del deure per 
part del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona (3), ens preocuparem fonamentalment 
dels coneixements personals de Savall tant professionals com químics.  

Es plany Savall de que les formulacions farmacèutiques de la seva època seguint 
les indicacions dels llibres abans esmentats, s’estés sotmés encara, a finals del 
segle XVIII a les normes dictades per Galeno i Messué, i cita els autors, que segons 
ell deurien ésser importants en aquella època  “és a dir: Quercetano, Crollío, 
Begulno, Valerio Cordo, Lemery, Mütller, Silvio, Mynsicht, Schroeder, Angelo 
Sala, Tachenio, Vidos, Hoffmann, Le Mort, Charas, Ettmüller, Bateo, Barchusen, 
Staal, Cartheuser, Sidenam, Macquer, Tessari, Boerhaave, Palacios, Baumé, 
Spielmann, Bergio, &c. Y á las Farmacopeas de Coppenhague, de Stockholmo, 
de Brandembourg, de Strasbourg, de Viena, de Wirtemberg, de Londres, de Paris, 
de Leyden, de Edimbourg, de Lion, de Madrid”(4).

Considera a continuació Savall que tots aquests llibres són imprescindibles i diu:

“Pero quien adquirirá tantos volúmenes juntos? Y aún cuando pudiese ceñirse 
a uno ú dos de los más célebres, como cada uno de ellos ha sido impreso, 
reimpreso, adicionado, corregido é ilustrado muchas veces, à que impresión se 
atenderá el Facultativo?” (5)

Considerem Savall preocupat, ja que si bé és cert que les obres de Quercetano, de 
Valerio Cordo i molts altres ja esmentats, foren molt importants i molts famosos 
en aquella època, no obstant, els seus coneixements científics, són evidents 
quan fa una relació dels llibres que coneixia per haver-los consultat en algunes 
biblioteques o a casa d’alguns companys, antics mestres seus, o inclús en la 
seva pròpia apotecaria aprofundint en l’anàlisi. Així veiem com nomena metges i 
apotecaris de diferents èpoques i de diferents categories, i cita Silvio, iatroquímic 
a ultrança, les teories del qual encara estaven arrelades, com Tachenio en les 
mateixes circumstàncies, units a Stahl creador del “Flogist” , que a la vegada 
associava el pràctic i sensat Sydenham, gran hipocràtic, creador del cèlebre 
“Laudano de Sydenham”, fins que l’any 1789 es coneix l’obra de Lavoisier de 
Química a Espanya.  

Resulta evident que a qualsevol home de ciència – i als apotecaris d’aquella 
època se’ls podia donar ja aquesta categoria – havien de consultar moltes obres 
científiques i tècniques relacionades amb la seva professió, però s’ha de tenir 
en compte que Savall es queixava precisament de l’antiguitat de les normes del 
Col·legi d’Apotecaris i que Savall tenia raó de sobres quan diu que és interessant 
a la societat: “la igualdad de todos los medicamentos en todas las Boticas” (6), 
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i quan cita “La Farmacopea de Londres”, considerada la primera farmacopea 
europea del medicament químic.

Els apotecaris catalans no podien resoldre el problema tranquil·lament limitant-
se a seguir la Farmacopea Matritensis imposada pel govern central, o solament 
utilitzar les altres amb alguna ampliació o aclaració, màxime tenint en compte que 
pel Decret de Nova Planta del 16 de gener de 1716, es reorganitzava  totalment 
el règim jurídic i polític del Principat de Catalunya, donant caràcter legal a les 
normes centralitzadores de la Reial Junta presidida per Patiño, disolventse el 
Consell de Cent i la Diputació General (7).
Per tant, la Farmacopea Matritensis era la Farmacopea legal en tots els regnes 
d’Espanya, tal com diu el Decret del Tribunal autoritzant l’esmentada Farmacopea 
en la que es dirigeix a tots els “Corregidores”  assistents, Governadors, Alcaldes 
Majors i Ordinaris: i altres Jutges, Justícies, Ministres i Persones de Totes les 
Ciutats, Viles i Llocs d’aquests els nostres Regnes i Senyoratges... (8).
Per més informació en tractar dels títols d’un dels “Protomedico” que redacten la 
Farmacopea Matritensis es diu:
“Nos los Doctores Don Joseph Cervi, del Real Consejo de Su Majestad su primer 
Médico, y de la Reyna nuestra Señora, Presidente y Proto-Médico del Real Pro-
Medicato, Alcalde Examinador Mayor en todos sus Reynos y Señoríos, asimismo 
Presidente Perpetuo de la Real Sociedad de Sevilla, Supremo Proto-Médico del 
Principado de Cataluña y de los Reales Exercitos de su Majestad (9).
Amb això queda ben clar que en la data de l’escrit de Savall tenia autoritat sobre 
Catalunya el “Protomedicato”, i que en conseqüència la Farmacopea Matritensis 
havia d’ésser usada per tots els apotecaris espanyols, inclosos els catalans. Però 
no acaba aquí la cosa, sinó que el desconeixement de la legislació espanyola 
sobre l’autoritat de la Farmacopea Matritensis que declara Savall, és compartit 
pel Col·legi d’Apotecaris tal com s’expressa en la “Apologia con que el Colegio 
de Boticarios de la ciudad de Barcelona: vindica su honor ultrajado por algunas 
expresiones contenidas en el Discurso, que acaba de salir al público, sobre la 
necesidad de una Farmacopea Nueva, en la ciudad de Barcelona y Principado de 
Cataluña”, ja que considera que el dispensatori de Valerio Cordo com la Primera 
Farmacopea europea i s’ufana de que ja el Col·legi havia publicat al 1535 un 
escrit que es podia considerar com Farmacopea (10). Es tracta de la segona 
edició de la Concòrdia publicada, la primera edició, l’any 1511: això ens fa veure, 
que a l’any 1788, els apotecaris catalans coneixien l’existència de la Concòrdia 
de 1511, sense mencionar-la (11, 12).
Posteriorment, el Col·legi d’Apotecaris vol fer passar algunes disgressions amb 
pretensions de demostrar que tots els altres països no feren altra cosa que copiar 
dels catalans dient:
“Sí; brillaba ya dicha Farmacopea, y era respetada por los Extrangeros cuando 
estos pensaron trabajar la propia; aquella misma a la cual reconoce el autor del 
Discurso por inútil, nociva y por consiguiente indigna de guiarnos por las leyes 
que prescribe” (13).
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És una rèplica inadequada, ja que Savall no negà l’antiguitat i primacia de la 
Concòrdia Barcelonina, el que sí, va dir, i tenia raó, que era antiquada.
Els justificants que exibeix el Col·legi disculpant la seva possible deixadesa són 
ben clarament infantils i no convencen ningú; i quan es refereix als avenços 
científics de l’època immediatament anterior es diu en aquest escrit que el Col·legi 
de Barcelona si no continuà essent el rector d’Europa “no fué por omisión, si solo 
por no reputarlas útiles; empezaba en verdad á rayar el astro luminoso de la 
Química, esta ciencia sumergida por muchos años en un insondable piélago de 
ideas quiméricas y absurdas, presentaba un rostro más brillante viéndose libre 
de algún modo de las opacas sombras que la obscurecían; pero los escritos 
de aquellos autores publicados con poco método y claridad, no adquirieron 
una general aceptación, de suerte, que los Médicos de este Principado no los 
aceptaron; persuadidos estos hábiles Profesores de que aquellos trabajos era 
solamente propios para los que lograban una instrucción capaz de discernir lo 
bueno de lo pernicioso, escogiendo lo verdadero y dexando lo falso y equivocado; 
se contentaron con prescribir una ú otra de las operaciones Químicas, citando el 
nombre del Autor; un Cuerpo, que particularmente se distinguía en todo lo que 
juzgaba propio, de su instituto, no se havría manifestado ocioso en este ramo, si 
le huviesse reconocido util, y aplicable” (14).
Si ens fixem detingudament en el paràgraf immediatament anterior, arribem a 
la conclusió de que els metges i apotecaris barcelonins tenien cultura i erudició 
capaces per a usar la Química amb autèntic coneixement de causa. 
No obstant, sembla que la importància dels medicaments químics era tan forta 
que obligava en certa manera al Col·legi a elaborar una nova Farmacopea a l’any 
1722.
En l’apologia del Col·legi d’Apotecaris s’incida el següent: “Pero un fatal accidente 
privó al Colegio de la satisfacción de verla concluida” (15).
Tenia raó ja que el fatal accident al que es refereix l’Apologia15 fou conseqüència 
de la guerra de successió, el Decret de Nova Planta i la sentència del 14 de 
novembre de 1723 en contra dels cònsuls i del Col·legi d’Apotecaris de Barcelona; 
la sentència els privava de tot tipus d’execució a la pràctica professional i donava 
tots els drets al Protomedicat. Es justifica més tard el Col·legi dient que s’usarien 
nous sistemes de més amplitud per al perfeccionament de la Farmàcia i que no 
solament es projectava una nova Farmacopea, sinó també un Pla d’Estudis ja 
estudiat, i proposat pel Col·legi a l’Autoritat Reial (16,17,18).
Ja més endavant el Col·legi, veient el retard amb que s’estaven realitzant 
les gestions a Madrid sobre l’estudi de l’Ensenyament que s’inicià el 1763 i 
que encara no s’havia posat a la pràctica el 1788, ni presentava el més petit 
indici d’una ràpida resolució, diu: “Haciéndose carga del retardo que padece la 
resolución de que se ha hablado y juzgado conveniente el que entretanto no se 
verifican los proyectos incluidos en el dictamen remitido; seria mui conducente 
el formar una Farmacopea nueva que pueda servir de norte y regla fixa en las 
operaciones; determinó, en vista de lo que expuso sobre esto particular el Consul 
antiquior Josef Farrera en la Junta general celebrada à 6 de marzo del corriente 
año al emprender desde luego el trabajo de la expresada obra: sin perder tiempo 
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fueron elegidos por los Consules algunos Individuos que mercieron su confianza 
para que los acompañaran en este trabajo. No dexa de causar admiración, y es 
digno de la mayor nota, de que no ignorando el Autor del Discurso este reciente 
acuerdo del Colegio, y habiendo asistido personalmente à las juntas generales 
y particulares creadas para este fin; haya posteriormente publicado el Discurso 
tratando de desidioso á este Cuerpo en cuanto á formar una Farmacopea nueva: 
esta conducta parecerá sin duda á los ojos del Público un fenómeno bien 
extraordinario; y aunque pudiera el Colegio desentrañar este enigma, juzga más 
propio de su carácter el correr un velo sobre un arcano tan irregular” (19).
Després de consultat aquest paràgraf en podem treure diferents conseqüències. 
Ens sembla la més acceptable, que Savall ja tingués en marxa l’edició del seu 
Discurs, que fou autoritzada a ser publicada el 6 de maig de 1788; la junta 
se celebra el 6 de març del mateix any. Si tenim en compte que el treball de 
Savall és complicat i enutjós i que les dificultats que amparaven llavors qualsevol 
publicació, amb l’elaboració a mà dels esborranys i l’escriptura lenta d’aquella 
època, els permisos que s’havien d’obtenir abans de portar a la impremta el 
manuscrit, no ens sembla dos mesos un temps excessivament llarg per aquest 
tipus de publicacions. Ho que la cosa que, possiblement esdevingué és, que 
quan se celebrà la Junta ja Savall tenia molt avançats els tràmits de la publicació 
del seu Discurs i a més posat alerta perquè en aquella època – i en totes-  no 
tot quant es diu es fa, decidí, no tornar enrera. No obstant, les reticències de 
l’Apologia del Col·legi, ens permet de suposar, que si Savall llançà aquesta crítica 
contra el Col·legi, que per altra part no anomena mai, ho feu apeserat perquè 
no havia estat nomenat entre els individus que havien d’acompanyar els Cònsols 
en la redacció de la Farmacopea. Res no justifica aquesta opinió nostra com no 
sigui la frase que ens diu: “Y aunque pudiera el Colegio desentrañar este enigma, 
juzga más propio de su carácter el correr un velo sobre un arcano tan irregular” 
(loc. Cit. 19). 
En el discurs se’ns presenta Savall com un autèntic flogista (20), cal tenir en 
compte que, a l’any 1788, el flogisme ja havia caigut i que els químics de punta 
seguien  Lavoisier i els altres químics francesos que s’havien preocupat de la 
modernització de la química. En les Memòries de l’Acadèmia de Ciències de París 
es troben des de 1772 fins el 1786 una sèrie contínua de treballs experiments i 
anàlisis fets per Lavoisier que aplicant els sistemes tradicionals de la física a la 
química desterrà completament el flogist i la seva teoria. Cal tenir en compte a 
favor de Savall que les teories de Lavoisier no entraren  a Espanya d’una manera 
general i podríem dir que divulgadora fins que el capità del Reial Cos d’Artilleria, 
Juan Manuel Munarriz traduí al castellà el “Tratado elemental de Química 
presentado baxo nuevo orden y conforme a los descubrimientos modernos” on 
es plantejava  definitivament el gran problema de la química moderna lliure 
d’hipòtesis arcàiques, l’últim dels quals tot i essent extraordinari representant, 
fou el “flogisto”. En conseqüència creiem que a Espanya no s’havia difós a 
l’esmentat any 1788 la nova teoria antiflogista, i que igualment es queixa Savall 
de les diferents dosificacions que expressen els diferents autors i creu fermament 
que tot quedaria arranjat amb una Farmacopea estricta i justa que determinés 
quina de les composicions hauria de preparar.
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Si tenim en compte que Savall no acceptava la Farmacopea Matritensis com 
la Farmacopea oficial que ell desitjava, creiem que des del seu punt de vista i 
de manera general tenia raó. Potser convindria estudiar ara aquestes queixes 
formulades per Savall quant al tàrtar emètic a l’any 1788, per veure si a través 
dels anys queda reflectida la seva raó d’alguna manera. El “Discurso” de Savall 
produí un gran enrenou entre els professionals de la Ciència de Guarir, sobretot la 
part que es refereix a la preparació del tàrtar emètic. Com exemple que sobresurt 
en aquest sentit, si més no, hem de citar les opinions que manifesta sobre aquesta 
elaboració una persona tant destacada en les ciències mèdiques del Principat de 
Catalunya com era el Dr. Francesc Salvà i Campillo, que a l’any 1790, cita a 
Savall en la seva obra, que porta un títol llarg i primmirat com solien ésser els 
d’aquella època (21).
Amb això, es pot valorar l’exposició de Salvà, que concorda perfectament amb 
el que diu Savall en el seu “Discurso” a l’any 1788, la qual cosa ens ajuda a 
interpretar d’una manera clara i concisa, que el criteri que tenia el Dr. Salvà sobre 
el tàrtar emètic i el vi emètic, llur elaboració, llur confecció i utilitat, coincidien 
plenament amb el del Dr. Savall i Valldejuli.
Es comprova, en el paràgraf que posa:
“Del escrito del Señor Savall citado arriba, consta, que es igualmente varia, y 
defectuosa la preparación del vino antimonial, como la del tartaro estibiado, y así 
por esta parte no logra ventaja alguna” (22).
Segons una monografia del tàrtar emètic redactada per Joan Teixidor i Cos (23), 
Catedràtic de Farmàcia a la Universitat de Barcelona, formulat a l’any 1872, és a 
dir, 84 anys després quasi un segle, s’hi exposa el que segueix:  “El tartaro emetico 
se viene empleando desde antiguos tiempos para curar diversas enfermedades, 
habiendo sido objeto de vituperios inmerecidos, de las mas agrias censuras, ó 
de alabanzas exageradas, de extraordinarias aclaraciones, según el predominio ó 
influjo de las doctrinas filosofico-medicas en distintas épocas” (24).
Aquest autor. Teixidor – està d’acord amb Savall quan exposa que “el 
descubrimiento del tártaro de potasa y antimonio por muchos autores a Adriano 
de Mynsicht, porqué en el tratado que publicó en Hamburgo en 1631 con el 
nombre “Thesaurus medico-chimicus” dice, “Pongase hierro, antimonio y  
mercurio pulverixados en espiritu de vino tartarizado para obtener un excelente 
medicamento contra epilepsia”; pero en aquella época estaba ya conocido, quizas 
lo reprodujo del “Methodus in Pulverem” publicado en 1620 por Cornachinus 
cuyo compuesto se conocia también por sal ó polvos cornaquinos” (25).
A més dient que l’emètic, la mantega d’antimoni, el sulfur d’antimoni, el sofre 
dorat, el Kermes, i l’antimoni diaforètic són ja els únics prescrits pels metges en 
aquell any 1872 éssent desterrats el safrà dels metalls, el vidre, el fetge i les flors 
argentines d’antimoni, les pòlvores d’Algaroth, la matèria perlada de Kerkingio, 
els vasos d’antimoni i d’estany, i altres medicaments tan ridículs com eren de 
repugnants les píndoles perpetues. 
En realitat Savall, volia aconseguir una Farmacopea catalana de caràcter oficial, 
i es preocupava de que hi hagués una unitat de criteri entre tots els apotecaris i 
metges de Barcelona, ciutat on vivia i exercia una activitat sanitària.
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Això no podem considerar-ho de cap manera com una mania de Savall, sinó 
més bé com una valent protesta davant uns esdeveniments reals que estaven 
perjudicant d’una manera molt directa la salut pública. Ens assegura aquesta 
afirmació el document emés per la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica en data 
imprecisa però que correspon a l’època en que Savall escrigué el seu  “Discurso 
sobre la necesidad de una Farmacopea” que diu entre altres coses el que segueix:  
“Dos grandes remedios tiene la Medicina en el tártaro estibiado, y en el extracto 
gomoso de opio; estos preparados desempeñan al Médico en casos gravísimos 
salvando con ellos muchísimas vidas; al paso que causan á veces daños enormes, 
y aun la muerte por su demasiada actividad y eficacia venenosa ó burlan las 
esperanzas del Facultativo por la ineficacia de sus fuerzas. La mala preparación 
y la variedad de métodos con que se preparan estos operados Farmacéuticos 
son las causas de tan desiguales efectos; así lo asienten todos los que saben la 
Química Médica, y por este se ha deseado siempre la preparación uniforme del 
tartaro estibiado sujeta á unas mismas reglas” (26).
Aquest pensament el reafirma altre cop en parlar dels xarops purgants: “bien 
persuadido de esta verdad Beaumé previene, que al xarabe de ramo catártico o 
de espina cervina (27) se prepare del mismo modo en todas las Boticas, a fin de 
que el Médico pueda estar cierto de sus efectos” (28).
Si bé els metges i apotecaris del segle XVIII ja usaven amb molta profusió, els 
remeis químics, no estaven, no obstant, massa segurs de l’ús dels àcids minerals 
per via interna. Respecte a això Savall ens diu:
“Los Chimicos que temieron administrar internamente los ácidos minerales, por 
la grande acrimonia que contienen, procuraron corregirla por diferentes medios; 
uno de ellos fue combinarlos con los espiritus inflamables para formar una 
substancia neutra, que llamamos espíritus ácidos dulcificados, o salinos – acido 
– inflamables” (29).
Com es pot veure el lèxic que usa Savall sembla tret d’un escrit de Silvio, en el que 
es suposa que els àcids minerals poden produir afrimonies àcides, que es podien 
corregir amb medicaments alcalins quan llur origen fos natural, però evidentment 
savia que qualsevol medicament produïa un efecte patològic iatrèmic, per això 
caldrien experiments “in vitro”.
Precisament és aquí, on critica Savall els diversos procediments que usen els 
autors més clàssics per a <dulcificar> la naturalesa dels àcids minerals, ja que 
alguns creuen que és suficient la seva digestió amb els esperits inflamables, i 
altres al revés creuen que cal una destilació conjunta.
No obstant, troba Savall alguns preparats en els quals llurs autors estan d’acord 
d’obtenir-ne esperits àcids dulcificats per la sola digestió, posant per exemple 
l’elixir de vitriol de Mynsicht. Però malgrat això, Savall es manifesta escèptic, es 
manté en les seves idees bàsiques i no dona massa crèdit a aquests escrits, tot 
dient:  “Esta composición que se usa en nuestro Principado ya se ve a primera 
vista no es de creer tenga variación particular, y que así no se habria de dudar 
sobre la dosis; porque expresando su autor, claramente se deduce que será igual: 
pero yo digo que será expuesto a ser desigual siguiendo al Autor, y no siguiendolo 
también. (30)”
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Això suggereix a Savall un estudi complicat i comparatiu de diversos procediments 
en el seu deler continuat i patent d’unificar els medicaments i llur nomenclatura, 
o sigui, que cada medicament tingui un sol nom i que llur títol no ampari més que 
preparacions idèntiques, perquè si no ve la incertesa en la recepta i sobretot en 
la determinació de les dosis, cosa que es fa més clara i perillosa en els productes 
narcòtics i en la utilització de l’extracte de quina.
Compendia tota l’extensa exposició en el següent paràgraf, que transcribim 
sencer, ja que creiem que expressa clarament la seva preocupació humanitària i 
professional.
“Abusaria yo del tiempo, y de la paciencia de mis Lectores si intentase continuar 
ahora la individuación de las otras clases de medicamentos, espuestas á 
semejante confusión é incertidumbre por la variedad de opiniones. Y á la verdad, 
en vista de lo que hasta aquí dexo insinuado; quie no ve con toda evidencia 
que han de ser frequentísimos los casos, en que el Médico recetará una cosa i 
el Boticario, sin quererlo, y obrando según reglas de su arte, dará otra? ¿ Cómo 
podrá este adivinar la idea del Médico o bien cómo la tendrá á la mano todos 
los instantes del dia, y de la noche para consultarle? Y entretanto, qué serà 
del infeliz doliente, á quien en vez de un remedio se led é inocentemente un 
medicamento nocivo? Aumenta este riesgo la reflexión de las circunstancias de 
algunos Farmacéuticos. No intento con esto poner la menor tacha de ignorancia 
á mis compañeros, que realmente los hay sabios en este Principado; y venero 
como á Maestros perfectamente instruidos en todos los ramos de este arte á 
algunos de esta Ciudad. Pero quantos habrá que no están instruidos á fondo en 
la Chimica, y que no tienen proporción, ni aun noticia de los mejores libros para 
aprenderla? Aun suponiendo que quieren instruirse en ella ( empresa sumamente 
árdua por falta de cátedras públicas), si no entienden perfectamente el Latín, ó si 
carecen de la inteligencia del Francés, no estarán en estado de leer los mejores 
libros; pues hasta ahora solo se han traducido los Elementos de Chimica de 
Macquer, el Curso de Chimica de Lemery, sin ilustración, y los que salen á luz 
traducidos por la aplicación de nuestro Patricio Don Melchor de Guardia, de los 
célebres Académicos Morveaho, Moret y Durante. Y destituidos de las noticias de 
los grandes descubrimientos de la Chimica de algunos años á esta parte; como 
podrán dirigir con tino muchísimos mixtosutilísimos, que los médicos con arreglo 
a los AA. Modernos están recetando cada día (31)“ 
En aquesta exposició els apotecaris i els metges no se’n surten gaire bé, però és 
ben evident que la trista realitat ho confirmava així. 
En aquest sentit hem d’incloure Savall, en l’escàs nombre de distingits apotecaris 
que pel seu comportament i per les seves paraules, procuraven per tots els mitjans 
al seu abast, en augmentar el nivell científic i tècnic dels apotecaris catalans.
Per tant, creiem, que als noms de Carbonell, Sala, Sardañons, Mollar, Morer, 
Ametller i altres personalitats destacades en el segle XVIII, s’hi ha d’afegir el de 
Josep Antoni Savall i Valldejuli amb tota justicia (32).
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132: “La ciència farmacèutica barcelonina en la meitat del segle XIX compta amb un 
esplet de rellevants personalitats, procedents, la majoria, de les darreres generacions del 
segle XVIII, que es distinguiren per llur saber i l’esperit innovador en la Càtedra, en el 
laboratori i en el llibre, Ignasi i Joan Ameller i Ros, Masdevall, Francesc Carbonell i Bravo, 
Agustí Yañez i Girona, Joseph Antoni Savall i tants d’altres, són noms prestigiosos que cal 
retenir”. Com podem veure es refereix al segle XIX per tant les persones que acompanyaven 
a Savall són diferents de les que hem citat en el segle XVIII. Tot el que importa a destacar, 
és que a Savall es pot considerar com apotecari important i farmacèutic destacat.
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RAmOn cOmBELLEs I mERLI ( cARDOnA, 1801-† 1852)

VIDA I OBRA D’un mETgE cARDOní D’IDEOLOgIA LIBERAL A cAVALL  
DE LEs DuEs pRImEREs cARLInADEs

SALA i TRISTANY, Miquel

RESUM: S’aporten dades sobre el metge de Cardona Ramon Combelles i Merli, 1801-
1852,  que va ser alcalde de Cardona, amb ideología liberal a l’època. Alguns aspectes 
de les guerres carlistes. Descripció de les seves propietats urbanes i rurals.  Nebot de 
l’acadèmic Ramon Merli i Feixes. 

PARAULES CLAU: Ramon Combelles – Alcalde de Cardona– Medicina i política -  Guerres 
Carlistes - 

RESUMEN : Se aportan datos sobre el médico de Cardona Ramón Combelles i Merli, 
1801-1852,  que fue alcalde de Cardona, con ideología liberal en su tiempo. Algunos 
aspectos de las guerras carlistas. Descripción de sus propiedades urbanas y rurales.  
Sobrino del académico Ramon Merli i Feixes. 

PALABRAS CLAvE:  Ramon Combelles – Alcalde de Cardona – Medicina y política -  
Guerras Carlistas

1. pREÀMBUL 

El 4 de gener de 1852, Ramon Combelles i Merli moria a l’edat de 51 anys, 
pèrdua que va colpir a la població de Cardona. En el ple municipal celebrat aquell 
mateix dia, l’alcalde d’aleshores, l’advocat i hisendat Ramon Puig i Molins, va 
pronunciar unes paraules en el seu record: “la infausta noticia de haber fallecido 
el sabio médico cuanto ilustre ciudadano Don Ramon Combellas, cuyas virtudes 
de todos reconocidas y los grandes favores de que es deudadora esta villa en las 
repetidísimas veces que ha desempeñado los cargos de concejal y alcalde de la 
misma, los de vocal y presidente de la Junta de Beneficencia y de la Comisión 
Local de Instrucción Pública”. D’aquesta manera s’acordà que una comissió del 
consistori acompanyés les despulles “del malogrado sabio y virtuoso ciudadano 
en las exequias que deben celebrarse”.

L’il·lustre cardoní va ser enterrat en el nou cementiri municipal fora muralles que 
dècades enrere havia impulsat el seu oncle i tutor, el també metge Ramon Merli 
i Feixes (Cardona, 1763-† Barcelona, 1838). Aquest tingué una estreta relació 
amb el nostre protagonista, ja que s’encarregà de la seva tutela des de que es 
va quedar orfe amb vuit anys. Així, podem dir que la seva figura és clau per 
entendre l’historia de Ramon Combelles. Natural de Cardona, Ramon Merli era 
membre de la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica de Barcelona, i va destacar 
en la lluita contra les epidèmies amb la revolucionària pràctica de l’higienisme i 
el vacunisme. També fou alcalde durant els anys 1809 i 1810, i cal recalcar la 
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Dècades, desprès, les despulles mortals de Ramon Combelles foren traslladades 
al nou fossar municipal de la capella de la Santíssima Trinitat (actual cementiri 
municipal), tal hi com ell va ordenar en el seu testament. I aquí van romandre 
en el més absolut oblit. Ara, la voluntat d’aquest treball és la de recuperar la 
memòria al voltant d’aquest insigne cardoní i de la seva tasca com a metge, 
intel·lectual i polític en un període convuls com van ser les tres dècades que van 
del 1820 fins el 1850.   

2. ELS CoMBELLES 

Els orígens locals dels Combelles els trobem en el segle XVII, amb l’arribada a 
Cardona d’una família d’origen francès. Un cop establerts a la vila, les diverses 
branques dels Combelles van exercir oficis com mestres de cases, vidriers, 
traginers i assaonadors (vegeu l’arbre genealògic adjunt).

La primera generació resta encapçalada per Josep Combelles, mestre de cases, 
que l’any 1652 s’esposava amb Maria Vilanova. Els fills d’aquest matrimoni van 
ser tres, dels quals ens interessa la persona de Pere Joan Combelles i Vilanova, 
que encapçala la segona generació.

Nascut a Cardona, l’any 1690, va ser traginer i vidrier d’ofici, i es va casar 
amb Maria Anna Clusa. Va morir l’any 1720 i va ser enterrat a dins l›església 
parroquial de Sant Miquel de Cardona, en la tomba comunitària dels confrares 
de l’altar del Sant Nom de Jesús. Que ens consti del seu matrimoni van néixer 
almenys dos fills, Pere Joan Combelles, traginer d’ofici com el pare, i Domènec, 
que encapçalen la tercera generació de la família.

De tots dos, ens interessa la persona del segon, Domènec Combelles i Clusa, 
blanquer i assaonador d’ofici, que es va esposar amb Agnès Farrés i Cort, la filla 
de Josep Ferres, pagès del terme d’Aleny, sufragània de Sant Pere de l’Arç, amb 
capítols matrimonials signats el desembre de 1730. En els anys següents, Domènec 
i Agnès havien de ser pares de quatre fills, Joan Antoni, Josep, Jacint i Celdoni.

3. JoAN ANToNI CoMBELLES I EL SEU FILL DoMÈNEC

Joan Antoni Combelles i Farrés representava la quarta generació de la família a 
la vila de Cardona. Va donar continuïtat als negocis del seu pare com assaonador 
i blanquer, si bé l’acumulació de capitals li va permetre invertir i endinsar-se en 
el món de l’arrendament de rendes i d’altres activitats financeres diverses fins 
esdevenir un dels negociants més puixants de Cardona, com tot seguit podrem 
veure. Pels volts del 1770 es va casar amb Maria Rosa Botines i Soler, la filla del 
sastre Pere Joan Botines i d’Antònia Soler, que va fer una aportació dotal de 300 
lliures al seu matrimoni.

Joan Antoni i Maria Rosa varen tenir un total de set fills. El destí va voler que 
l’hereu i primogènit, el nom del qual desconeixem, morís solter en un accident 
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esdevingut a la premsa de la casa de “El Llobeto” del barri de Coma. Els altres 
sis fills van ser Domènec, Maria Agnès, Anna Maria, Teresa, Raimunda i Antònia.

El 4 de febrer de 1801, Joan Antoni va morir sobtadament, mentre que Maria 
Rosa ho va fer el 16 d’octubre de 1809. Tots dos van ser enterrats a la tomba 
comunitària dels congregants de Nostra Senyora dels Dolors, en la parroquial de 
Cardona.

L’hereu de Joan Antoni i Maria Rosa va ser el seu fill segon, Domènec Combelles 
i Botines, que va encapçalar així la cinquena generació de la família. Nascut a 
Cardona l’any 1777, va donar continuïtat als negocis del seu pare que li van 
permetre viure amb una relativa bonança. Reflex d’això és el seu casament l’any 
1799 amb Teresa Merli i Feixes, filla del Doctor en Medicina, Miquel Merli, 
aleshores ja difunt, i Antònia Feixes, alhora que germana del també Doctor 
en Medicina, Ramon Merli i Feixes. La seva aportació dotal va ser de 1.000 
lliures, així com dues calaixeres de noguer amb robes diverses, segons capítols 
matrimonials signats l’any 1801. En els anys següents havien de ser pares d’un 
fill, Ramon, el nostre protagonista, i dues filles, Agnès i Maria.

Domènec va morir el 13 d’abril de 1809, amb testament ordenat pocs dies abans 
davant el notari de Cardona Josep Thomasa i Garrigó. Mentre que Teresa va expirar 
el 10 de juliol d’aquest mateix any, a l’edat de 34 anys, sense que ens consti 
que ordenés testament. Ambdós van ser enterrats a la tomba dels congregants 
de Nostra Senyora dels Dolors.

4. LA CASA DEL CARRER MAJoR

La casa pairal dels Combelles a Cardona, se situa entre el carrer Major número 
17 i el carrer de les Flors número 16, i és el resultat de la unió de tres cases 
diferents mercès a diverses compravendes. La primera i més antiga va ser la 
casa comprada el 14 de març de 1729 a Joan Baptista Belluga per Domènec 
Combelles i Clusa, que de llavors ençà va establir aquí la seva llar. La segona va 
ser la casa annexa que havia del difunt mossèn Gabriel Abat, prevere, comprada 
el 21 de juliol de 1774 per Joan Antoni Combelles. I la tercera i darrera, l’antiga 
casa del notari Antoni Thomasa, annexa a les altres dues, i que va ser comprada 
el 17 d’agost de 1793 pel mateix Joan Antoni Combelles.

Va ser en els anys següents al 1793, que Joan Antoni va procedir a la reforma de 
totes tres cases per obrar-les com un únic habitatge i que havia de ser la residència 
del nostre protagonista, el Dr. Ramon Combelles. Val a dir que, encara avui, la 
casa manté a grans trets l’estructura donada aleshores, amb portalada i vestíbul 
d’accés al patí interior que feia de distribuïdor pels diversos cossos d’edifici i 
les seves estances com la gran sala noble (que encara conserva la decoració de 
l’època), l’estudi-biblioteca i els diversos dormitoris (vegeu fotografies adjuntes). 
Sense oblidar la cambra coronada per un cimbori, interessant obra del segle XVII 
que correspon a l’antiga casa de mossèn Abat.
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La casa és el reflex de la puixança econòmica i la projecció patrimonial 
protagonitzada per la família en el decurs del segle XVIII amb les persones de 
Domènec Combelles, el seu fill Joan Antoni i el seu nét Domènec. Val la pena que 
incidim en aquest aspecte per entendre la formació i estructura d’aquest patrimoni 
que va possibilitar als hereus de tots tres viure com hisendats i rendistes. Segons 
els inventaris fets a mitjan segle XIX, després de la mort de Ramon Combelles i la 
seva vídua, el seu patrimoni immoble consistien en els següents béns:

propietats a Cardona

1.- Una casa situada al carrer Major de la vila de Cardona, senyala amb el 
núm. 17, de 272 m², que llindava per l’E amb la casa dels successors de Josep 
Gravoleda, al S amb el carrer de les Flors, a l’W amb la casa dels hereus de 
Celdoni Vilajosana i al N amb el dit carrer Major, amb un valor de 8.000 pessetes. 
La seva propietat responia a les tres compravendes abans esmentades.

2.- Una altra casa situada al carrer de les Flors de la mateixa vila, senyalada amb 
el núm. 13, amb 19 m² de planta baixa i 59 m² de les restants plantes, valorada 
en 1.066’66 pta. La seva propietat responia a la compravenda efectuada per 
Joan Antoni Combelles amb data del 20 de gener de 1801.

3.- Una pallissa i un hort situats al carrer nomenat abans de na Morrala i 
llavors del Pujolet, amb un valor de 1.333 pta. La seva propietat responia a la 
compravenda efectuada per Domènec Combelles, amb data del 10 d’octubre de 
1764.

4.- Una peça de terra d’horta de regadiu situada a la partida de Tavèrnoles, a 
les Hortes de Cardona, en el paratge anomenat de les Escallises, vora el pont 
de Sant Joan, amb una cabuda 6 quartans i un valor de 3.333,33 pta. La seva 
propietat responia a la compravenda feta per Domènec Combelles, amb data del 
18 de febrer de 1762.

5.- Una peça de terra d’horta de regadiu, situada a la partida del Pla de Ballestar, 
a les Hortes de Cardona, de cabuda 1 quartera i mitja i valor de 4.000 pta. La 
seva propietat responia a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles 
entre 1778 i 1786.

6.- Una peça de terra d’horta de regadiu, situada a la mateixa partida Pla de 
Ballestar, de cabuda 3 quarteres i un valor de 6.666,66 pta. La seva propietat 
responia, igualment, a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles 
entre 1778 i 1786.

7.- Una peça de terra planta de vinya, a la partida de Planès, amb una cabuda 
de 25 quarteres i 9 cortans. La seva propietat responia a diverses compravendes 
fetes per Joan Antoni Combelles entre 1780 i 1781.

7.- Una peça de terra plantada de vinya, dins la qual hi havia una casa de camp 
senyalada amb el núm. 30, situada a la partida de Coma, dins el terme de 
Cardona, de cabuda 8 quarteres i un valor de 5.333,33 pta. La seva propietat 
responia a diverses compravendes fetes per Domènec Combelles i el seu fill Joan 
Antoni entre 1738 i 1796.
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9.- La casa del Llobató, senyalat amb el núm. 37 de la partida de Coma, dins 
el terme de Cardona, amb una extensió de terres de cabuda 21 quarteres i 9 
quartans, i un valor de 10.666,66 pta. La seva propietat responia a diverses 
compravendes fetes per Domènec Combelles i el seu fill Joan Antoni entre 1738 
i 1796.

En conjunt, les nou propietats situades a la vila i terme de Cardona donaven a la 
dècada de 1840 una renda anual de 2.589 rals de billó.

propietats fora de Cardona

1.- El mas anomenat el Soler Brocó, situat en el terme de Freixenet, dins el terme 
municipal de Riner, amb les peces de terra dites La Peñola, El Comellar i un tros 
d’hort amb un extensió superficial total de 120 jornals i un valor de 8.000 pta.; i 
una porció de terra de devesa, amb les terres anomenades Peragrà i Eravella, 
situades al terme de Freixenet, amb un valor de 2.666,66 pta. La seva propietat 
responia a diverses compravendes fetes per Joan Antoni Combelles entre els anys 
1779 i 1789.

2.- El mas dit la Garriga d’Ainés, amb la part coneguda com la Casanova, situat 
al terme d’Ardèvol, municipi de Pinós, amb un valor de 10.000 pta.

La majoria d’aquests finques havien estat adquirides per Domènec Combelles 
i, especial, pel seu fill Joan Antoni Combelles, el veritable artífex de la fortuna 
acumulada per la família en el decurs de la segona meitat del segle XVIII. L’explicació 
d’aquesta bonança passa per entendre el canvi operat en vida de Joan Antoni que, 
més enllà de la tradicional activitat familiar a l’entorn de l’adob i blanquejat de 
cuirs, va saber invertir els diners capitalitzats en l’arrendament i gestió de les rendes 
senyorials del ducat de Cardona i d’altres baronies del Principat, al costat d’altres 
socis com de Josep Martí, també de Cardona. A tall d’exemple, l’any 1780, Joan 
Antoni i Josep Martí arrendaven pel termini de quatre anys les rendes del monestir 
de religioses de Santa Maria d’Alguaire, de l’Orde de Sant Joan, pel preu de 32.000 
lliures, a raó de 8.000 per any. I en l’any 1785, arrendaven les del ducat de Cardona 
pel termini d’un any i el preu de 54.000 lliures. Quantitats que ens permeten 
entendre la capacitat inversora dels Combelles i perquè Joan Antoni va esdevenir un 
dels homes de negocis més importants de la Cardona d’aquest període.

5. RAMoN CoMBELLES I MERLI

5.1. La infantesa, joventut i formació 

Ramon Combelles i Merli va néixer el 30 de novembre de 1801, festa de Sant 
Andreu, i se’l va batejar a les fonts parroquials de Sant Miquel de Cardona amb 
el nom de Marià, si bé que tothom el va conèixer pel seu segon nom de bateig, 
Ramon. Com ja hem vist, el destí va voler que el seu pare Domènec morís a l’abril 
de 1809, mentre que la seva mare Teresa ho feia al juliol, víctimes de les febres 
que van assolar la vila de Cardona aleshores. Així, amb només vuit anys d’edat, el 
jove Ramon i les seves dues germanes restaven orfes de pare i mare, i quedaven 
sota la tutela legal de la seva àvia, Maria Rosa Botinas, que havia de morir també 
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a l’octubre de 1809. Per aquesta raó, la tutoria del tres nens va passar a mans 
del seu oncle matern, el prestigiós metge Ramon Merli i Feixes, que va exercir 
com a tutor i administrador dels seus béns per espai de disset anys.

Poca cosa sabem sobre la formació elemental del jove, que en el context de 
guerra que es vivia al país, s’ha d’entendre es faria a l’escola elemental i de 
gramàtica que havia a la vila. Després va cursar els seus estudis superiors a la 
universitat de Cervera, on fruit de la seva passió per les lletres, es va graduar de 
batxiller en filosofia el 27 de març de 1824. Més endavant, segurament influït 
pel seu oncle i tutor Ramon Merli, va decidir emprendre la carrera de metge. Així, 
l’any 1828 es va llicenciar en medicina a aquesta mateixa universitat, a l’edat 
de vint-i-set anys2.

Prèviament, el 30 de novembre de 1826, Ramon havia assolit la majoria d’edat, 
que aleshores era de vint-i-cinc anys. El 10 de gener de 1827, a Cardona, davant 
el notari Josep Thomasa i Garrigó, feia inventari de la seva herència i com havia 
estat administrada pel seu oncle Ramon Merli, en unes relacions entre tots dos 
que no sempre van ser del tot bones, com podrem constatar més endavant. En un 
segon inventari s’afegiren els mobles, robes i documentació relativa al patrimoni 
familiar, que encara restaven a mans del seu oncle.

5.2. Casament i família

El 26 d’ Agost de 1828, Ramon Combelles es va casar amb Rosa Casas i Jordà, 
filla de Joan Casas i Villarubia, fabricant d’indianes i habitant de Barcelona. El 
dot de la núvia era de 15.000 lliures, més dues caixes de vestits i altres robes, i 
l’esponsalici del nuvi eren 7.500 lliures. 

Els Casas-Villarubia provenien de la casa i mas Cabusó, al terme d’Alella, al 
Maresme (Barcelona), i parlem d’una família important de la burgesia barcelonina 
de segle XIX, ja que posseïen nombroses propietats: vinyes i una torre anomenada 
Casa Cuas al terme d’Alella (Maresme), així com diverses propietats a Tiana 
(Maresme), Sant Martí de Provençals (Sant Martí, Barcelona) i Sant Andreu de 
Palomar (Sant Andreu, Barcelona). A més, posseïen a Barcelona una casa al 
carrer Sant Pere, altres tres al carrer Argenter, un magatzem sota la muralla del 
Mar, i la fàbrica d’indianes. Tenien lligams familiars amb personalitats importants 
del moment, com els Jover (Banca Jover) i el pintor Ramon Casas, entre altres. 
L’any 1850 la seva fortuna depassava els 400.000 duros, una quantitat molt 
elevada, de manera que la núvia va ser dotada de catorze mil lliures, i mil més que 
li regalà el seu oncle. És tractava doncs, d’una de les famílies més acomodades 
i destacades de Barcelona, i així, l’enllaç pactat entre Ramon Combelles i Rosa 
Casas, obria les portes de l’alta burgesia barcelonina als Combelles.

En els anys següents i el termini de temps que va de 1829 fins a 1848, el Ramon 
i la Rosa van ser pares de vuit fills: Marià (Cardona, 1829), Joan (ídem, 1830), 
Matilde (ídem, 1831), Jacint (ídem, 1835), Eduard (ídem, 1844), Antònia 
(ídem, 1844), Prudència (ídem, 1849) i la Ramona (ídem, 1848).
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5.3. Exercici professional

Com ja hem vist, Ramon Combelles es va graduar en Medicina l’any 1828, 
quan comptava vint-i-set anys. En els anys següents va exercir la praxis mèdica 
a Cardona i rodalies, on va romandre sempre. Assenyalar que a la documentació 
sovint se l’esmenta com a professor, circumstància aquesta que se’ns escapa en 
no disposar de més dades.

Al llarg de la seva carrera com a tal es va convertir en un dels socis de la Societat 
Mèdica d’Emulació, corporació sanitària de l’època. A més, va desenvolupar una 
simpatia per la frenologia, doctrina psicològica que accepta que el cervell té 
diverses zones, cadascuna amb una funció específica i que l›estat d›aquestes 
funcions es pot conèixer mitjançant l›exploració externa del crani. 

De fet, el gran impulsor d›aquesta disciplina a Catalunya, Marià Cubí, tingué una 
certa relació amb el nostre protagonista. Del 16 al 27 de desembre de 1843 Cubí 
feu parada a Cardona per a donar a conèixer la frenologia en un curs de dotze 
lliçons teòrico-pràctiques. Sembla ser, que el seu discurs va despertar una gran 
admiració entre els presents, i així, el mateix dia 27 es va constituir la Societat 
Frenològica de Cardona, que era la quarta que es va crear a Espanya, després de 
les de Barcelona, Igualada i Manresa3.

Els arguments de Cubí van seduir d’allò més a Ramon Combelles, assistent al 
curs. Així li feu saber la fascinació que havia suscitat en ell amb una carta datada 
el mateix dia 27 de desembre:

“Muy Señor nuestro: convencidos de que las doce lecciones frenologicas teórico-
practicas que se ha servido Usted darnos con una claridad poco comun y una 
elocuencia superior á todo elogio, contribuirán mas que ningun otro estudio á 
cuanto hemos hecho al aumento de nuestra virtud, utilidad y dicha, suplicamos 
se digne Usted admitir como una manifestacion muy humilde de nuestra 
gratitud y admiracion los pedazos de sal piedra que acompañan esta carta.

Casi todos nosotros principiamos á escuchar á Usted con preocupaciones mas 
ó menos arraigadas contra la Frenologia; pero el estudio y examen que hemos 
hecho bajo la sobria direccion de Usted asi como la satisfactoria aclaracion 
sobre las dudas que nos habian ocurrido acerca del libre alvedrio y de la unidad 
del sentimiento, las ha disipado cual chupa el sol las nieblas matutinas. En 
vano algunos de nosotros habiamos procurado estudiar al hombre por medio 
de los métodos vigentes; todo era tinieblas, todo confusion. Mas sicológica, 
mas conocimientos positivos de la mente humana nos ha comunicado Usted 
en una sola leccion, que los que aprendimos en todo el prolongado tiempo 
que cursamos metafisica. Nunca habriamos creido, como ahora creemos 
y positivamente sabemos, y lo dicen y lo saben Gregory, Neir, Mackintosch, 
Broussais, Fossati, Bouilland, Sanson, Cloquet, Nimont, Noisin y otros insignes 
medico-cirujanos de nuestra época, que fuese la Frenologia «el mas consistente 
y satisfactorio sistema de filosofia mental que ha visto el mundo».

A Usted Señor Cubí, debemos esta creencia, este conocimiento; á Usted 
debemos el conocimiento de la Frenologia, cuyas aplicaciones son tan extensas 
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como el ingenio humano, y de tan trascendental importancia como todas las 
ciencias reunidas; Que de bienes, que de mejoras no van á recibir en España 
la Educacion, la Legislacion y todas las instituciones morales, fundadas que 
estén sobre la Frenólogia. Y que lo estarán es un decreto divino, un mandato 
como Usted ha dicho, de la Omnipotente voluntad. Esta época podrá hallarse 
mas ó menos distante, segun haya inmediatamente entre nosotros mas ó 
menos personas influyentes que acojan ó calumnien la Frenologia; pero llegará; 
debiéndole caber á Usted la inefable satisfaccion de haberla adelantado uno ó 
dos siglos.

Faltariamos en virtud de lo expuesto, como españoles amantes de las glorias y 
de los adelantos de la patria, si dejasemos de imponernos á nosotros mismos 
y de prometer á Usted solemnemente el hacer cuantos esfuerzos nos sean 
dobles por arraigar y difundir los conociemientos de la Frenologia en todas las 
partes á donde alcance nuestro influjo, y de confesar que en nuestra opinion las 
lecciones de Usted realizan mas de lo que Usted promete, valiendo una sola los 
100 reales que lleva por todo el curso. 

Dignese pues recibir Usted las mas sinceras gracias que cordialmente le 
tributamos y admitir la módica retribucion arriba expresada, la que si es 
insuficiente para compensar dignamente el importante servicio que acaba de 
dispensarnos su distinguida ilustracion, le cabe á lo menos la satisfaccion de 
que va acompañada de la mas respetuosa consideracion y del mas profundo 
reconocimiento, asegurándole que las lecciones frenológicas que Usted se ha 
servido darnos serán en lo sucesivo el tipo de nuestras doctrinas y la norma de 
nuesta conducta.” 

Poc després de finalitzar el curs, el 10 de gener de 1844, el nostre protagonista 
torna a escriure a Cubí:

“Muy Señor mio y amigo de mi mayor aprecio y consideracion: con indecible 
satisfaccion recibí su muy favorecida de Usted que tuvo á bien escribirme desde 
Monistrol, y esta satisfaccion ha llegado á su colmo con la que se ha dignado 
remitirme desde esa capital por el arriero Pons, pues que ha acabado de llenar 
mis vehementes deseos de saber su feliz regreso.

Las ideas que Usted se sirve comunicarme en esa última carta sobre el origen y 
aformacion de las rocas de Montserrat ma han complecido tanto, que despues 
de haberlas manifestado el martes último á la sociedad frenológica, no he 
podido menos de leerlas á varios otros conocidos de Usted. Tanto unos como 
otros, sorprendidos de sus vastos conocimientos y del gusto que Usted siente 
en propagarlos, se afectaron del mismo modo que un servidor de Usted, y 
mutuamente nos felicitabamos por haber alcanzado una época que nos ha 
proporcionado una relacion tan util como agradable.

Si esta carta, que mas se dirige al entendimiento que al corazon, ha producido 
unos afectos que solo los sienten algunos hombres pensadores y de una 
ilustracion superior como la de Usted y que diversidad de afectos no hubiera 
escitado la otra, cuyo lenguaje se dirigia mas al corazon, si cierta modestia no 
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me hubiese retraido de manifestarla? No lo dude Usted, cualquiera con una 
mediana sensibilidad al leerla hubiera sentido la misma emocion, se hubiera 
afectado con igual entusiasmo y hubiera participado de las mismas ideas, de las 
mismas escitaciones que esperimentaba Usted colocado al pie de Monserrat.

Si las sensaciones que Usted tuvo en Cardona viven eternamente en su memoria, 
tampoco se borrarán de la nuestra los gratos recuerdos que Usted dejó. Ademas 
de las íntimas simpatías que nos enlazan con Usted concurre en nosotros otro 
motivo poderoso que conservará indeleble su memoria; tal es el sentimiento de 
gratitud que ha desenvuelto en nosotros la sólida instruccion que hemos recibido 
de Usted. Por este sentimiento su nombre no se pronuncia aquí sino con el mas 
profundo reconocimiento, y llenos de admiracion por su saber y sus virtudes 
renovamos siempre con placer las nociones que hemos recibido de Usted ya 
conversando, ya asistiendo á sus lecciones, comunicadas con un método que al 
paso que se acomodaba á la capacidad de todos los concurrentes, subordinaba 
sus raciocinios á una lógica severa, y con una elocuencia tan persuasiva que 
sabia insinuarlas hasta el fondo del alma. Ya que Usted ha disfrutado en Cardona 
en los pocos dias que ha estado, y ya que ha dejado en ella unos amigos que por 
la identidad de sentimientos y por la gratitud se ocuparán siempre con gusto en 
obsequio de Usted si la suerte le fuera a Usted adversa, debe constarle como un 
asilo, al que podrá refugiarse, y en particular esta su casa de Usted que poseida 
hacia Ustes una sincera y respetuosa adhesion que nada podrá alterar y que le 
será siempre cara, tendrá una singular satisfaccion en que se le proporcione 
ocasion de poderselo acreditar.

La aficion al estudio de la Frenologia sigue con ardor; solo se desea que cuando 
pueda nos remita la obra que publica y el compás frenológico, para cuyo importe 
se le remitirá, si Usted quiere, una carta orden á su favor.

Muchisimo me he alegrado de las buenas noticias que me da Usted de mi 
antiguo amigo y compañero Don Ramon Ferrer y Garcés, á quien me dispensará 
el favor de saludarle cordialmente de mi parte y renovarme á su disposicion 
cuando se le presente oportunidad.

Disimuleme Usted si no contesté por el mismo arriero que me entregó su muy 
favorecida. Cuando la trajo, me hallaba ausente y no la recibí hasta la mañana 
del dia siguiente que él habia ya cargado sus mulas. Hubiera contestado ayer, 
pero habiendo tenido que ocuparme en la formacion de las listas electorales y 
en otros asuntos pertenecientes á la alcaldia, de ningun modo me fue possible 
el hacerlo, y espero que Usted sirviendose tomar en consideracion estas 
circuntancias, me lo disimulará.”

Testimoni de la excel·lència i prestigi assolit per Ramon Combelles és el discurs 
que es conserva entre els seus escrits per a la inauguració de la Càtedra de 
Matemàtiques feta a la ciutat de Vic, l’1 d’octubre de 1837. Desconeixem si 
aquest text va ser llegit finalment, ja que només ens consta el discurs de mossèn 
Jaume Balmes, professor de matemàtiques en aquesta càtedra entre 1837 i 
1841. Però la seva redacció demostra per si mateixa les relacions teixides per 
Ramon Combelles en el decurs de la seva activitat professional.4
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5.4. La gestió del patrimoni familiar

Com a hereu, Ramon Combelles va rebre l‘heretatge familiar en arribar a la 
majoria d’edat, després de restar disset anys sota l’administració del seu tutor 
legal. Aquest fet havia de permetre al nostra protagonista viure de la renda 
generada per seu ampli patrimoni.

Tot sembla indicar, però, que va haver de fer front a una situació patrimonial 
lleugerament desmillorada, ja que la gestió que en va fer Ramon Merli no va ser 
del tot bona. De fet, en escrits posteriors se’l qualifica com a “home de no molt 
recta consiencia” , i es deixa entreveure que la relació entre nebot i oncle no va 
acabar del tot bé. A més, els efectes que la primera carlinada va tenir sobre les 
diferents propietats, van deixar en una situació compromesa a Ramon Combelles, 
fet que, entre altres, l’obliga a demanar un lloc de treball a l’hospital militar.

De fet, els testimonis escrits pels seus fills i hereus assenyalen que Ramon 
Combelles no va tenir la cura necessaria en l’administració del seu patrimoni: 
“Si s’hagués fet valer la carrera, si no hagués gastat supèrfluament lo dot de 
sa muller, si no hagués tingut descuidades les terres, si hagués estat retingut y 
cregut del tot a son sogre, sa posició hauria aumentat d’un modo extraodinari y 
hauria pogut deixar del tot bé a tota la família.”

5.5. Les salines de Cardona i la gestió de l’empresa arrendatària

L’explotació i comercialització de la sal era un monopoli que pertanyia a l’Estat 
i l’any 1831 arrendava les salines del Principat de Catalunya per un termini de 
set anys a una societat encapçalada per Francesc Puigmartí, que va nomenar 
administrador de les Salines de Cardona al nostre metge5.

5.6. Les dues primeres carlinades i els seus efectes

L’any 1833, amb la mort del monarca Ferran VII començava el primer conflicte 
entre carlins i isabelins, la Primera Guerra Carlina, una autèntica guerra civil que 
va enfrontar l’absolutisme i el liberalisme, el tradicionalisme i el progressisme6. 
Davant aquests fets, Ramon Combelles no és va mostrar indiferent, sinó que va 
esdevenir contrari a la causa carlina i un ferm defensor del liberalisme i d’Isabel 
II. Les raons les podem trobar en la seva posició benestant, que el van portar a 
identificar-se més amb la burgesia de ciutat, i no amb el tradicionalisme rural. 
A més, molt possiblement va estar influït ideològicament de jove pel seu oncle i 
tutor Ramon Merli, del qui és coneguda una posició progressista.

Dit això, va deixar constància que, donat el seu grau d›implicació, en algunes 
ocasions va defensar amb les armes la causa isabelina com a tinent de la Milícia 
Nacional, i va donar assistència gratuïta als militars de l’exèrcit liberal ferits. Així, 
en consideració als seus mèrits, Ramon Combelles va ser elegit per ocupar una 
plaça que havia quedat vacant al Cos de Sanitat Militar, i el 30 de desembre de 
1836 va ser nombrat Inspector de Medicina de l’esmentat cos sanitari.

La guerra va resultar desastrosa per l›economia del nostre protagonista. Durant 
aquests anys, Ramon Combelles va patir problemes de renda que van fer trontollar 
la seva acomodada posició benestant. Per una banda, les pèrdues que afectaven 
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a la societat encarregada de la gestió de les salines de Cardona, van perjudicar 
de retruc al nostre protagonista, ja que els seus ingressos personals derivats de 
la societat van disminuir. El comerç estava completament parat pel bloqueig que 
les tropes carlines exercien sobre les poblacions de la Catalunya Interior que 
seguien sota control de la Reina. A més, a partir de 1835, els atacs a les Salines 
de Cardona a la recerca del preuat mineral eren constants. Tot això va repercutir 
negativament en els ingressos de la companyia, i la va portar a patir un important 
dèficit: «Nunca había sufrido la Renta prejucios de tanta consideración como en 
l’actualidad, a consecuencia de un bando que el cabecilla Tristany ha mandado 
a fijar a cierta distancia de esta villa.”

Gràcies a la correspondència entre Ramon Combelles i Francesc Puigmartí 
podem conèixer els diferents problemes viscuts aleshores com administrador 
de la societat gestora de les Salines. Així, fa saber a Puigmartí que degut a 
l›impossibilitat de transportar sal a moltes poblacions, ja que els carlins controlen 
els diferents camins, és convenient buscar una alternativa: «Si continuan estas 
circunstancias, será necesario mudar de sistema para abastecer el Alfolí de 
Berga y la Seo de Urgel, cuyos caminos son los mas expuestos, y en el que se 
han cometido un mayor numero de atrocidades.”

Així mateix, moltes de les propietats dels voltants de Cardona que havia heretat 
van ser atacades, saquejades i ocupades pel bàndol carlí. Una part important 
del seu patrimoni es trobava doncs, durant la guerra, en un estat deplorable. 
Això va portar unes despeses molt elevades a Ramon Combelles, raó per la qual 
s’expliquen els seus problemes de renda. En una carta del desembre de 1839 
adreçada a les seves tietes Antònia i Ramona, que residien com a monges de 
clausura a Tarragona, el metge Ramon Combelles explicava els greus motius 
que “han reduït esta casa á un estat deplorable, pues que ademes de no 
haber recullit los fruits de las terras un poch distans de esta vila, per dos anys 
consecutius nos han cremat los de l’horta, añadint á aixó la crema de una part 
de la casa i porxo del Llobetó, la de la torreta de las Hortas y la de la vinya de 
Planès y destrucció total de ella”.

Davant aquesta situació, és quan sol·licita ocupar una plaça en el Cos de Sanitat 
Militar, amb l›objectiu d›obtenir uns ingressos segurs. Amb data del 30 de 
desembre de 1837, Ramon Combelles escriu a la reina Isabel II per fer-li saber 
quina era la seva situació i com es veia obligat a sol·licitar aquesta feina. “Y 
como todas estas circumstancias le han acarreado perjuicios de consideracion, 
por tener sus haciendas a la libre disposicion de los rebeldes, se ve en el 
caso de acojerse al goberano y maternal amparo de v.M. Suplicando se digne 
dispensarle su Real Munificencia concediendole entrar en el Cuerpo de Sanidad 
Militar”. Així, el 22 de maig de 1838 va ser nomenat Ajudant Provincial de 
Medicina per començar a treballar a l’hospital militar de Cardona i l’assistència 
sanitària als soldats ferits.

El gener de 1841, un cop pacificat el país, sol·licitava el seu cessament en el 
càrrec per raons de salut i la necessitat d’atendre la seva família i l’administració 
de la seva hisenda. La correspondència escrita pel metge Combelles entre 
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1830 i 1840 és el reflex de la seva intensa activitat i de la xarxa de relacions 
professionals i personals traçada en el decurs de la seva vida. La seva relació 
epistolar inclou cartes a la Reina, a la regència provisional del regne, al capità 
general de Catalunya, al Vicari diocesà i governador del bisbat de Solsona, al sots 
inspector provincial de Medicina, governador militar de Cardona, i alcaldes de 
Berga, Solsona, Pinós i altres, entre autoritats diverses. Així com amb Pasqual 
Madoz, Ramon Martí i Balius i el seu fill Ramon Martí d’Eixalà, Marià Vidal i 
Merli, el general Ayerbe, el marqués de Novaliches o el ja citat Marià Cubí i Soler.

La guerra havia conclòs, però eren temps difícils. Malgrat la seva significació 
en la defensa dels interessos constitucionals i del bàndol reialista, a Ramon 
Combelles encara li tocava passar un mal tràngol en donar sostre al metge de 
Pinòs, Francesc Vilalta, sospitós de ser afecte al bàndol carlista. Per aquesta raó, 
el governador militar del castell va ordenar l’arrest de tots dos i el seu confinament 
en el castell de Cardona al juliol de 1846. En la seva defensa van sortir Agustí 
Sitjes, un hisendat local que aleshores encapçalava l’alcaldia de Cardona, 
Francesc Casals, hisendat de Cardona, Francesc Balaguer, un altre hisendat de 
Súria, i mossèn Ramon Montaner, canonge de la Col·legiata de Sant Vicenç. 
A tot això, la detenció havia de coincidir amb la mort de la seva sogre amb el 
conseqüent trasbals per a la seva esposa i família. L’escrit redactat aleshores 
en la seva defensa per l’Ajuntament, és el millor testimoni de la fulla de serveis 
prestada pel metge Combelles:

“El Ayuntamiento etc. Certifica: que Don Ramon Combelles y Merli, medico y 
hacendado en la misma, ha sido siempre adicto muy particularmente al trono 
de Nuestra Reina (que Dios guarde) y á las instituciones que nos rigen, por cuyos 
objetos ha prestado los mas eminentes servicios, ya como teniente de la Milicia 
Urbana, haciendo varias salidas al mando de diferentes jefes en persecucion de 
los facciosos con quienes se batió en repetidos encuientros, ya como vocal de 
la Junta de Seguridad Pública aquí creada para la pacificacion del pais por el 
Excelentisimo Señor Capitan General marques del valle de Ribas con despacho 
del 7 de Octubre de 1834 y singularmente en la comisión de pliegos, habiendo 
logrado un resultado tan satisfactorio que evitando las repetidas desgracias 
que antes sucedian á los conductores, obrando la mayor seguridad y exactitud 
en su dirección. Que durante la guerra apenas hubo Capitan General que bien 
penetrado de la buena disposicion y sanas intenciones y rectos consejos del 
Dr. Combelles, no utilizaran los muchos conocimientos de este en el pais y 
la confianza general de que disfrutaba, valiéndose de los medios que tenia á 
la mano para explorar los movimientos de los rebeldes y otras circunstancias 
de grande interes en las operaciones militares. Que guiado por estos mismos 
sentimientos, y por el de una exaltada filantropia que forma su peculiar 
caracter, entrego en diferentes ocasiones cuanto tenia ya en metalico, ya en 
frutos, para ocurrir á la subsistencia de la guarnición de esta plaza y de los 
enfermos de su Hospital aun en menoscabo de su diltada familia. Que esta 
misma conducta del Dr. Combelles le acarreó toda la venganza de los carlistas, 
quienes y singularmente la faccion de Mosen Benet Tristany le ocasionaron 
incalculables perdidas, talando y destruyendo diferentes veces sus propiedades, 
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algunas de las cuales aun concluida la guerra quedaron improductivas. 
Que tantos y tamaños perjuicios le pusieron en el caso, primero de admitir 
la administración de las Salinas que la empresa de Puigmartí y Compañia 
confió a su acreditada honradez, y posteriormente de ingresar en el Cuerpo de 
Sanidad Militar, cuyo subinspector Don Juan de Bahí aprovechando los vastos 
conocimientos del Dr. Combelles, le encargo la dirección de los hospitales de 
esta vila, Berga y Manresa, y en ellos presto hasta el fin de la lucha señalados 
servicios á la humanidad y á la sagrada causa que defendiamos. Que tanto las 
autoridades superiores como estos vecinos le han dado repetidas pruebas de 
ilimitada confianza y aprecio, ora nombrandole aquellas individuo de varias 
juntas creadas para objetos morales ó politicos, otra consultándole sobre varios 
asuntos de interes nacional, ora siendo elegido presidente ó secretario de las 
mesas electorales, concejal de los ayuntamientos de 1833, 35, 36, 37, 38 y 
parte del 39, Alcalde en 1843, y Síndico en el actual por el Muy Ilustre Señor 
Jefe Superior Político, en cuyos destinos se ha portado constantemente de una 
manera digna y satisfactoria. Y finalmente, que sus notorios compromisos por 
la causa Constitucional, sus relevantes virtudes politicas y sociales, su grande 
ilustracion y un corazon siempre abierto a las desgracias de todas clases, le han 
granjeado la estimación y veneracion general del país”.

La seva edat i una salut afeblida pel pas dels anys i les desgràcies viscudes van 
fer que en els anys següents la persona de Ramon Combelles restes en un segon 
terme, i no tingués un especial protagonisme en la segona carlinada (1847-
1849).

5.7. La participació de la política municipal

Com se’n sindica en el text anterior, la persona i el caràcter de Ramon Combelles 
sempre van destacar pel seu compromís amb la defensa de la llibertat i el liberalisme 
des del bàndol constitucionalista enfront els absolutistes i tradicionalistes. Això 
el va dur a participar activament de la política municipal mitjançant la seva 
participació en els òrgans de govern de la vila ja fos com a vocal i president de la 
Junta de Beneficència o de la Comissió Local d’Instrucció Pública, ja fos com a 
regidor i alcalde. En aquest sentit, s’ha de destacar que va ocupar la presidència 
de l’Ajuntament entre 1833 i 1834 com a regidor degà, tot just en començar 
l’aixecament carlí, per governar una Cardona que va viure trasbalsada pels canvis 
socials i els conflictes civils que agitaven el país.

 La seva relació epistolar amb les principals autoritats del país ens permeten 
copsar l’estat de pobresa que patien els cardonins: «los pocos habitantes 
que han quedado en esta villa, ademas de los infortunios que les resultan 
de la situacion politica de este pais, sin industria, sin comercio y sin trafico 
alguno por exponerse a varios peligros personales, se hallan reducidos la mayor 
parte a un estado de miseria y abatimiento dificiles de describir». Així, Ramon 
Combelles va deixar en aquestes cartes un valuós testimoni que ens permet 
fer-nos una idea de quins varen ser els tràgics efectes de la Primera Carlinada 
sobre la vila. Cardona com a baluard liberal a la Catalunya interior, va estar 
constantment assetjada pel bàndol rebel. L’exèrcit carlí va aïllar i incomunicar la 
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vila, i conseqüentment els seus habitants van patir la falta d’aliments. A més, 
l’hospital estava col·lapsat, i a l’Ajuntament mancaven recursos per atendre les 
necessitats de la població.

Conclosa la guerra, va tornar a ocupar l›alcaldia de la vila entre els anys 1843 
i 1844. Una carta escrita aleshores a Ramon Martí d’Eixalà com a nou diputat 
electe a Corts,7 ens permet fer-nos una idea de la defensa feta pel metge 
Combelles dels valors i ideari liberal:

“D. Celedonio Serra, individuo del Ayuntamiento de esta villa, al concluirse la 
sesión que este celebró ayer tarde, le puso de manifiesto la carta que Usted 
se ha servido dirigirle con fecha del 7 del corriente; y al ver las simpatías que 
le enlazan con este país y los motivos de su noble resolución en aceptar el 
cargo de diputado á Cortes, todos sus individuos se conmovieron sobremanera, 
escitandose en su alma los sentimientos mas puros de gratitud y aprecio hácia 
la persona de Usted. Todos los verdaderos liberales asi que tuvieron noticia 
del resultado general de las ultimas elecciones, se llenaron de consuelo y 
concibieron las más dulces esperanzas; porque vieron que habian reunido la 
mayor parte de los sufragios los hombres del progreso, aquellos hombres que 
por su moralidad y desinteres nunca sucumbieron á los halagos del poder y que 
por su firmeza y patriotismo se opondrán siempre á las miras de ambición y de 
mando en ciertos gobernantes, prefiriendo á todo la prosperidad de los pueblos, 
aquellos hombres en fin que en todos tiempos serán el apoyo mas robusto de 
sus derechos, una àncora firme de su seguridad, un dique poderoso á la tiranía. 
Cardona que tambien participa de este consuelo y confianza, reune ademas 
la satisfaccion de contar entre ellos uno de sus mas predilectos hijos, el eco 
mas fiel que pudiera representarla y el mas digno interprete de sus deseos y 
de sus necesidades. Sus simpatias son una garantia para nuestra suerte y su 
noble resolucion tan propia de su ilustracion como digna de los sentimientos 
filantropicos de que está poseido, una prueba evidente de de la pureza de 
sus intenciones, porque es una resolución que consagrandole al servicio de 
la patria, le compromete al sacrificio de sus negocios domesticos y de sus 
comodidades personales. Por ello pues se felicita este Ayuntamiento y lleno de 
alborozo se apresura á rendirle homenage respetuoso de su gratitud y aprecio, 
suplicandole con esta ocasion que si hay necesidad de elevar hasta el Congreso 
las tristes circunstancias que aquejan á esta villa, lo harán por conducto de 
Usted seguros de que ningun otro diputado lo hará con mas celo y eficacia que 
Usted, ya por los vinculos que le unen con ella, ya tambien por su patriotismo y 
porque nadie mejor que Usted conoce el espiritu y tendencia de este país, sus 
necesidades, sus costumbres y su instinto”.

5.8. La mort

A principis del 1841, Ramon Combelles ja tenia problemes de salut i es veia 
incapacitat per continuar la seva feina a l’hospital militar: “Que al terminarse la 
guerra civil que desgraciadament ha sufrido la nacion, cesaron los motivos que 
impelieron al exponente a solicitar una colocacion en el Cuerpo de Sanidad 
militar (...) siendo este servicio incompatible con el estado de sus asuntos 
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domésticos y el de su salud que se halla algo deteriorada, se ve en la precisión 
de hacer dimisión”.

Com ja hem dit, els anys posteriors Ramon es va dedicar a la seva família i a la 
gestió del seu patrimoni i el de les seves germanes, en especial, la Maria Rosa, 
que residia a Reus. Amb data de l’1 de febrer de 1849, un cop vídua del seu 
espòs Francesc Coder, Maria Rosa atorgà davant el notari reusenc Josep Figuerola 
i Querol carta d’arrendament al seu germà Ramon “de la casa y tienda que poseia 
en la plaza de la Constitución de esta ciudad con el pacto entre otros de que 
fenecido dicho arriendo debian quedar los utiles de la tienda en buen estado y 
surtida la misma de las drogas correspondientes por el valor de mil libras”. Fins 
aleshores l’administració de l’antiga casa Coder havia anat a càrrec de la vídua de 
Francesc Coder. Amb el conveni signat llavors l’administració passava a dependre 
del seu germà Ramon i del fill primogènit d’aquest, Marià Combellas i Casas. Per 
això mateix, amb data del 7 de febrer d’aquell mateix any, el Ramon escrivia des 
de Reus a Josep de Calasanç de Gatuelles, de Barcelona, perquè l’abastés de 
diferents drogues mitjançant el traginer Sebastià Mirall, de Reus, que parava a la 
casa número 11 del portal de l’Àngel de la ciutat de Barcelona.

Maria Rosa moria el 8 de gener de 1852, amb testament tancat i lliurat al notari 
Figuerola amb data del 31 d’octubre de 1850, i obert i llegit el 18 de gener de 1852 
pel mateix notari. La darrera voluntat de la difunta era llegar la casa i botiga de la 
plaça del Mercadal o de la Constitució de Reus al seu germà Ramon i després de la 
mort d’aquest al seu nebot Marià. La resta dels seus béns havien de ser invertits i 
administrats pels seus marmessors o hereus de confiança “para que dispongan de 
mis dichos bienes en el modo que reservadamente les tengo comunicado”.

Quatre dies abans d’expirar la Maria Rosa, això és, el 4 de gener, Ramon trobava la 
mort a Cardona, amb testament ordenat amb data del 24 de desembre de 1851. 
Els seus marmessors testamentaris havien de ser la seva esposa Rosa Casas, el seu 
fill primogènit i hereu universal Marià Combellas, mossèn Gaspar Vilapriñó, canonge 
de la Col·legiata de Sant Vicenç, i mossèn Manuel Blanch, prevere beneficiat de la 
parroquial de Sant Miquel. La tria de sepultura era a favor del nou cementiri de la 
capella de la Santíssima Trinitat, que aleshores encara era un projecte.8 Les seves 
darreres voluntats eren que la seva esposa gaudís de l’usdefruit vitalici de tots els 
seus béns. I que els tutors dels seus fills menors fossin el seu cunyat Ramon Casas, 
negociant de Barcelona, i el seu cosí polític Jacint Bofill, farmacèutic de Cardona. 
Els seus fills Joan, Jacint i Eduard rebien en concepte de legítima la quantitat de 
1.000 lliures cadascun. I les seves filles Matilde, Antònia, Ramona i Prudència, la 
quantitat de 2.000 lliures cadascuna. Mentre que el seu fill primogènit, Marià era 
designat l’hereu de tots els seus béns després de la mort de la seva mare.

D’aquesta manera, Marià Combelles i Casas esdevenia l’hereu universal de les 
propietats situades a Cardona i Reus, en especial de l’antiga casa i drogueria dels 
Coder, valorada segons l’inventari fet aleshores en més de 16.000 lliures. El març 
de 1852, a Reus, els hereus de confiança de la difunta Maria Rosa (que eren el 
canonge de Tarragona Isidre Ferrer i Botines, el prevere Josep Garriga, de la parroquial 
de Sant Pere de Reus, i l’hisendat Josep Ferrer, d’aquesta ciutat) acordaven amb 
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Marià Combellas, aleshores encara menor d’edat, i la seva mare Rosa Casas, com 
a usufructuària dels béns i heretatge del seu difunt marit Ramon, el repartiment de 
l’heretatge de la difunta Maria Rosa. En el capítol primer es pactava en relació amb 
la casa Coder que “los referidos herederos de confianza consienten en que queden 
en plena propiedad de D. Mariano todos los repetidos enseres de la tienda y sus 
drogas y las ropas y muebles de la casa tales como se encuentran en ella”.

El destí havia volgut que l’hereu del metge Ramon Combelles heretés una fortuna de 
ben jove, circumstància aquesta que pot ajudar a entendre que el Marià no cursés 
estudis superiors per centrar la seva vida a la ciutat de Reus i l’administració de la 
casa Coder. Establiment que regentà fins a la seva mort el 3 de juny de 1862, solter 
i sense fills, arran un desgraciat accident a les obres del ferrocarril de Montblanc.9

Això va fer que l’heretatge de Marià restés pro-indiviso per als seus set germans 
sota l’usdefruit de la seva mare, Rosa Casas, que mantenien la seva residència a la 
casa de Cardona, si bé que s’absentaven llargues temporades per restar a Barcelona 
i visitar Reus. La Rosa havia de morir el 7 de juny de 1871, amb testament ordenat 
a mans del notari de Barcelona, Ramon Safont, amb data del 20 de juliol de 
1861. Els marmessors designats eren el seu difunt fill Marià i el seu germà Ramon 
Casas i Jordà. Els llegats ordenats disposaven que el seu fill Joan rebés l’escrivania 
d’argent; Jacint i Eduard, “un tresillo y un alfiler de diamante” a repartir entre tots 
dos; les seves quatre filles, les seves arracades en igual nombre de quatre (unes 
amb diamants, altres de safirs; altres de diamants; i altres de corals); i que el 
seu fill primogènit Marià, rebés 3.800 lliures a raó de 1.000 lliures del seu oncle 
Ramon Casas i Vilarrubias, altres 1.000 del seu pare Ramon Casas i Vilarrubias, 
300 de la seva mare Antònia Jordà, 1.000 del seu germà Ramon Casas i i altres 
500 del seu germà petit Joan Casas. Així mateix el seu dot de 15.000 lliures havia 
de ser repartit entre els seus filla a raó de 2.500 per a Marià, 2.000 lliures per a 
cadascuna de les seves filles (Matilde, Antònia, Raimunda i Prudència) i 1.500 
lliures per a cadascun dels seus altres tres fills (Joan, Jacint i Eduard).

L’herència de Ramon, per haver mort el seu primogènit i hereu Marià, esdevenia 
a mans del seu fill segon Joan Combellas i Casas, raó per amb data del 20 de 
novembre d’aquell mateix any es feia inventari de tots els béns. En relació als béns 
del difunt Marià, s’havien de distingir entre els adquirits per títols propis i els heretats 
dels béns paterns. En relació amb els primers, en morir intestat, corresponien a la 
seva mare i germans que, el 15 de desembre de 1862, van vendre tots els seus 
drets a favor del seu fill i germà, respectivament, Joan Combellas, amb escriptura 
feta davant el notari de Reus, Ferran Gasset i Font. Pel que feia als béns parafernals, 
els germans Combelles van procedir al seu repartiment en la mesura que assoliren 
la majoria d’edat.

En aquest sentit, el Joan va restar solter per viure i morir a Reus (†1911); la Matilde, 
es va maridar amb el farmacèutic local Ramon Sala, per morir Cardona (†1910); el 
Jacint, va restar també solter per viure i morir a la casa pairal de Cardona (†1906); 
l’Eduard, es va establir a Barcelona com mestre de cases i contractista per casar-se 
amb Maria de la Concepció Sanz d’Anglada, si bé va retornar a Cardona per morir 
(†1908); l’ Antònia, es va maridar amb Antoni Pla, comerciant de Reus, on va 
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morir (†1874); la Prudència, soltera, va residir sempre a Barcelona, per retornar a 
Cardona els seus darrers dies de vida (†1901); i la Ramona, maridà amb el metge 
local Joan Sitges, per morir també a Cardona, (†1904).

Fonts documentals emprades

Arxiu Històric de Cardona, I.1.1, R-11, actes del Consell Municipal (1841-1853). 
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L’EsTADA DE cAJAL A BARcELOnA, cOm A cATEDRÀTIc (1887-1892).  
LA FORmAcIÓ FRusTRADA D’EscOLA

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

RESUM: Referència dels metges catalans que es van interessar per la Histologia en el 
temps que Cajal fou catedràtic de Barcelona. Els grup de la foto de vallençana (Duran 
ventosa, Roca Heras, Bofill i Pichot); els més interessats en fer oposicions (Gil Saltor 
i Lavall; Pi Gibert; Sala Pons). Jaume Farreras Framis, catedràtic efímer a  Santiago. 
Altres: Sojo, vilató, González Prats; Angel Sirvent; Enric Corminas. 

PARAULES CLAU: Cajal, Gil Saltor, Claudi Sala, Farreras Framis, Enric Corminas, Pi 
Gibert, Roca Heras, Bofill i Pichot,  Manuel Duran i ventosa

RESUMEN: Referencia dels metges catalans que es van interessar per la Histologia en 
el temps que Cajal fou catedràtic de Barcelona. Els grup de la foto de vallençana (Duran 
ventosa, Roca Heras, Bofill i Pichot); els més interessats en fer oposicions (Gil Saltor 
i Lavall; Pi Gibert; Sala Pons). Jaume Farreras Framis, catedràtic efímer a  Santiago. 
Altres: Sojo, vilató, González Prats; Angel Sirvent; Enric Corminas. 

PALABRAS CLAvE: Cajal, Gil Saltor, Claudi Sala, Farreras Framis, Enric Corminas, Pi 
Gibert, Roca Heras, Bofill i Pichot, Manuel Duran i ventosa.  

INTRoDUCCIÓ

Santiago Ramón y Cajal va ser catedràtic d’Histologia (el nom oficial és més 
llarg) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona des del desembre 
de 1887  fins a l’abril de 1892. En total no arriba a quatre anys i mig. Va fer 
molta feina. Pràcticament tot va ser obra personal seva.  Després l’etapa de 
Madrid, de 1892 a 1922, trenta anys, va tenir molt més ressò. El 1906, amb 
el premi Nobel de Medicina, es va consolidar com un dels savis del món del seu 
temps.  Tot això ha fet que el període barceloní hagi quedat una mica diluït.  Es 
reconeix el valor del seu treball, la importància de la descripció de la doctrina 
de la neurona, però no es coneix gairebé el seu interès en fer escola. I com a 
catedràtic d’una disciplina que s’acaba de crear a la universitat i que calia enfortir 
es va donar compte d’aquest interès i ho va procurar. Va ajudar a preparar alguns 
col·laboradors i alumnes per a ser catedràtics, i alguns ho van intentar i algun 
se’n va sortir. A la llarga, però, el resultat fou escàs, per manca de persistència, 
per canvi de càtedra,  i no va quedar res, a part del record històric. El fet que 
un catedràtic pogués fer canvis ràpids d’una facultat a una altra, i fins i tot 
canvis d’assignatura, va frenar el creixement de les càtedres d’histologia, que 
semblaren una “porta d’entrada a l’escalafó”. No sortia a compte quedar-se a 
explicar histologia si es podia ser catedràtic d’una assignatura clínica (1). Aquí 
s’intenta donar notícia d’aquest aspecte, avui gairebé oblidat. 



102 Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 101-112, ISSN: 0213-0718

Jacint Corbella I Corbella

Tot i això n’ha quedat un llibre que vist avui pot semblar una mica estrany: “Tribut 
al mestre”, escrit per un metge dermatòleg de l’Hospital de sant Pau, historiador 
important de la medicina catalana, més la medieval, el doctor Josep M. Roca i 
Heras, que va ser un dels pocs alumnes de l’època inicial, i que n’aporta també 
un testimoni gràfic. La doctora Mercè Durfort, catedràtica de la mateixa matèria 
a la Facultat de Biologia, n’ha procurat un reedició moderna, a càrrec de l’Institut 
d’Estudis Catalans (2). 

. D’altra banda el doctor Rafael González Santander, autor en diversos volums 
d’una història de la histologia espanyola, en el tercer i quart, tracta ben 
detalladament de “Oposiciones a Cátedra de Histología y Anatomía Patológica. 
Currículum académico y científico de sus catedràticos (1873-1950”) (3).   El 
període posterior el tracta en el volum quart.  I el propi Cajal n’explica alguns 
records en la seva obra autobiogràfica. 

ELS ANTECEDENTS

La primera càtedra de “Histología normal y patológica” va ser creada en temps 
de la Primera República, per ordre del dia 11 d’abril de 1873 (4), complint 
l’acord de l’Assemblea Nacional , per iniciativa i proposta del senyor Cesáreo 
Martín Somolinos, com a esmena al dictamen del pressupost, el dia 27 de febrer 
de 1873. La plaça s’havia de cobrir per concurs entre els qui va fossin catedràtics 
de l’assignatura d’”Anatomia Normal i Patològica”. Es va convocar el mateix mes 
d’abril i es va presentar un sol candidat, el catedràtic de Granada doctor Aureliano 
Maestre de san Juan, que ho era des de l’any 1860.  El seu nomenament es del 
2 de juliol de 1873.  De moment hi havia una sola càtedra, la de Madrid.  

Mentrestant s’anaven proveint les càtedres d’Anatomia, al ritme que tocava, i 
l’octubre de 1882 es va convocar la de València. Es van apuntar deu candidats 
entre ells Cajal i també Miquel Fargas Roca, qui anys més tard ho seria de 
Ginecologia de Barcelona. Van fer els exercicis tres candidats i fou escollit Ramon 
y Cajal, amb nomenament de 5 de desembre de 1883. 

El 1886 hi hagué reforma del pla d’ensenyament de medicina i per decret de 
16 de setembre de 1886 es van crear càtedres de “Histología e Histoquímia 
normales y Anatomía Patológica” a les  altres  facultats de medicina. Quatre 
de les càtedres es van anunciar a concurs entre catedràtics i, per ordre de 2 
de novembre de 1887, (5),  se’n van nomenar dos: Eduardo García Solá per a 
la de Granada i Santiago Ramón y Cajal per a la de Barcelona, que va prendre 
possessió el dia 12 de desembre. Van quedar vacants les altres dues càtedres 
convocades, de València i Saragossa.   Cajal ja era catedràtic d’Anatomia de 
València; havia estudiat a Saragossa, i per tant coneixia bé el tema, però va 
preferir triar Barcelona, que pràcticament no coneixia.

Arriba doncs el desembre de 1887, quan té  trenta-cinc anys,  i hi estarà fins el 
31 de març de 1892, en que cessa per haver guanyat la càtedra de la universitat 
de Madrid, de la que pren possessió l’1 d’abril. 
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 L’ARRIBADA A BARCELoNA

L’obra de Cajal i la seva estada a Barcelona s’ha estudiat a bastament, sobretot 
amb escrits de repetició de treballs anteriors, molts d’ells amb escassa originalitat. 
En l’anàlisi dels seus escrits s’han destacat els estudis sobre la histologia del 
sistema nerviós, tot i que hi bastanta més matèria. També la creació de la 
“Revista Trimestral de Histología Normal y Patológica” (6), i els seus viatges 
internacionals, per a difondre els seus descobriments. En particular en el Congrés 
de Berlín.  Deixant a banda tot això, molt més conegut, ens fixarem en un tema 
aparentment “menor”, la formació de deixebles i la possible projecció en el camp 
de les càtedres. Cajal atenia no solament a la recerca, la docència als estudiants, 
la publicació de la Revista, sinó també a la formació d’alumnes per a consolidar 
l’assignatura i fer docència a les altres facultats de medicina.  Alguns foren 
alumnes bastant dedicats, participant en tasques de recerca de laboratori; altres 
tenen més interès per la universitat, i altres també participen en el moviment 
d’interès per la histologia universitària, amb una relació més indirecta o tardana 
en el contingut i el temps de Cajal a Barcelona. 

ELS DEIXEBLES.

Un dels documents gràfics, clàssic, de l’interès d’alguns col·laboradors pel treball  
de recerca és una fotografia que s’ha fet “famosa” en el petit cercle d’historiadors, 
de l’excursió a Vallençana per a obtenir salamandres. HI ha quatre persones: 
Cajal i tres deixebles, que són Manuel Duran i Ventosa, Josep M. Bofill i Pichot 
i Josep M. Roca Heras.  Cap dels tres es va dedicar després la histologia. Duran 
serà tisiòleg; Bofill, naturalista i Roca i Heras principalment dermatòleg. 

Cajal esmenta també alguns dels seus deixebles en el text de “Historia de mi 
labor científica” (7). Hi ha el nom de cinc d’ells, Duran Ventosa, Pi Gibert, Gil 
Saltor, Bofill i Sala Pons.  Tres d’ells arribaran a fer oposicions de càtedra i només 
un, Gil Saltor, assolirà l’èxit.   En aquesta llista de record n’hi ha dos dels de la 
foto de Vallençana (Manuel Duran i Ventosa i Josep M. Bofill i Pichot); Roca 
Heras sembla que ja ho havia deixat; i dos de nous, Pi Gibert i Claudi Sala Pons.  
Veiem ara que es va fer de cadascun d’ells.

Els tres de la fotografia de Vallençana

Un d’ells, Duran va morir bastant jove. Els altres dos van destacar més en altres 
camps de la medicina o de la ciència i foren membres de l’Acadèmia de Ciències 
i Arts (Bofill) o de Bones Lletres (Heras), però no de la de Medicina. 

Manuel Duran i Ventosa és el primer que nomena Cajal a la “Historia de mi labor 
científica”. Havia nascut a Barcelona l’1 de maig de 1862. Per tant era deu anys 
més jove que Cajal. Quan aquest arriba, Duran té vint-i-cinc anys i és un jove 
llicenciat el 1884.   Era de família culta i ben situada. El pare era Manuel Duran 
i Bas, advocat i polític, que fou rector de la Universitat de Barcelona, 1896-99 i 
ministre de Justícia uns mesos el 1899. Un germà, vuit anys més petit, Lluís, fou 
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políitic català destacat, sobretot al començament de la mancomunitat.   Era nét 
de Raimon Duran i Obiols, que va ser membre de l’Acadèmia de Medicina. Va fer 
el doctorat a Madrid, amb una tesi “La coca y su alcaloide”, presentada el febrer 
de 1886.  Anà aviat a París, a formar-se amb Charcot, a la Salpêtrière. Havia estat 
ajudant a la càtedra de cirurgia que portava el doctor Antonio Morales. Va fer de 
metge, de l’Ajuntament i de la casa de lactància. Sembla que va ser director del 
manicomi de Lloret. Col·laborà amb la “Revista de Ciencias Médicas” i la “Gaceta 
Sanitaria de Barcelona”, en tant que metge municipal (8).  Li interessà també 
la tisiologia i ja l’any 1884 publicà sobre la tuberculosi pulmonar (9).  Va morir 
relativament jove, als 47 anys el 18 de maig de 1909.

Josep M. Bofill i pichot. Nascut a Barcelona l’1 d’abril de 1860, llicenciat en 
medicina el 1882. Doctor a Madrid amb la tesi “De la tuberculosis laríngea”, 
1884.  Es va dedicar bastant als estudis sobre la tuberculosi, El 1890 anà a 
Berlín per a estudiar la limfa de Koch. Precisament per aquesta malaltia s’allunyà 
de la medicina i es dedicà a les ciències naturals. Fou membre de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts on ingressà el 1909, amb el tema “El parasitismo 
animal y sus relaciones con la agricultura”. Fou bibliotecari d’aquesta Acadèmia 
de 1918 a 1936.   Fou membre fundador de la Societat de Biologia el 1912, i 
de l’Institut d’Estudis Catalans. Va morir a Sant Julià de Vilatorta , Osona, el 15 
d’abril de 1938. El seu paper com a científic, naturalista, important a Catalunya 
és en l’estudi d’insectes i paràsits. El seu catàleg dels himenòpters de Catalunya, 
juntament amb P. Antiga i Sunyer, és una obra de primer nivell.  Va ser president, 
dues vegades, de la Institució Catalana d’Història Natural, 1906 i 1911 (10).

Josep M. Roca i Heras. Nascut a Barcelona l’any 1863 va morir a la mateixa 
ciutat l’1 de maig de 1930. Es dedicà principalment a la Dermatologia i les 
malalties venèries. La seva tasca més coneguda, però, va ser en el camp de la 
Història de la Medicina, particularment de l’Edat Mitjana, i de fet cobreix en part 
l’espai entre l’obra de Lluís Comenge i la d’Antoni Cardoner.  Fou president del 
3er Congrés de Metges de Llengua Catalana, i de l’Ateneu Barcelonès.  Autor de 
molts escrits.  Tot i que no es dedicà més a la histologia, fou l’autor del llibre ja 
esmentat “Tribut al mestre” (11).  

Els que es van preocupar per les càtedres d’Histologia.

Cajal explica com va fer classes particulars a casa seva a alguns metges que 
volien formar-se en histologia.  Ho explica prou clar i crec que val més recollir el 
seu propi relat, que a més és curt (12). 

“Preocupado, como siempre, de no turbar la ecuación entre los gastos y los 
ingresos, me instalé modestamente en un casa barata de la calle de la Riera Alta  
(nota c. Luna), próxima al Hospital de Santa Cruz donde, por entonces, estaba 
la facultad de Medicina. Ulteriormente, y contando ya con otros emolumentos 
(los proporcionados por otros médicos deseosos de ampliar en mi laboratorio sus 
conocimientos histológicos y bacteriológicos) me trasladé a la calle del Bruch, a 
cierta casa nueva y relativamente lujosa. En ella dispuse de una hermosa sala 
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donde instalar el laboratorio y de un jardín anejo, muy apropiado para conservar 
los animales en curso de experimentación. 

Allí recibieron enseñanza microgràfica, entre otros jóvenes de mérito,  Durán y 
ventosa, hijo del ex-ministro Durán y Bas;  Pi y Gilbert (sic), que hizo brillantes 
oposiciones a cátedras de Histología y publicó algunos trabajos en mi Revista; 
el malogrado Gil Saltor, futuro profesor de Histología en zaragoza y de Patología 
Quirúrgica en Barcelona; Bofill, que llegó a ser, andando el tiempo, excelente 
naturalista; Sala Pons que publicó años después algunas investigaciones 
interesantes sobre la estructura del cerebro de las aves y la médula espinal de 
los batracios, etcétera.” 

August pi i Gibert

Nascut a Badalona el 3 d’agost de 1860, llicenciat en medicina el 1883 a 
Barcelona. S’endinsà inicialment en els estudis histològics, però després agafà 
una altra orientació. Fou dermatòleg, metge de balneari de cases de socors. 
Havia publicat, juntament amb Cajal,  un article a la Revista Trimestral “Las 
vacuolas de los hematíes y las alteraciones globulares en la malaria”. (13). . 
També va fer estudis sobre el peix torpedo, que provoca descarregues elèctriques. 

També col·laborà al Butlletí Clínic de la  Clínica del Pilar. El 1890 publicà un 
treball  sobre “Etiología y patogenia de la blenorragia y sus complicaciones, su 
diagnóstico y tratamiento”. Va aconseguir un accèsit al premi Garí, convocat per 
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona nota). Fou membre corresponent de 
la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona, i consta com a domicili el carrer de 
Casp 101. En una Guia mèdica de 1914 consta com a “medicina general, que 
visita de 3 a 5, i la consulta és al carrer de Casp 59). (14). També va tenir, si més 
no un cert temps, un laboratori particular (15)

Tenia una clínica privada a Badalona, amb el seu nom, situada a la Torre Elvira. 
Va morir a Barcelona el 20 d’agost de 1923. Té un carrer dedicat a Badalona.  
Sembla que també es va dedicar a la mecanoteràpia, i en coneixem tres articles 
(17). 

Ha estat considerat també com un capdavanter en la difusió de la pràctica de la 
gimnàsia, amb orientació mèdica, a Espanya. Va traduir un llibre molt extens, 
de Max Herz, “Manual de Iatrogimnasia (Gimnasia medicatriz) en forma de 
conferencias” ”vertido directamene del alemán al castellano por el Dr. Augusto 
Pi y Gibert”. Té 710 pàgines, amb més de dues-centes il·lustracions, editat a 
Barcelona (hereus de Juan Gili) el 1907. Encara avui té una certa presència en 
els catàlegs de venda a internet. Igualment ha recollit la seva activitat Xavier 
Torrebadella (18). 

També portava altres temes. Així el trobem sovint a les pàgines d’anuncis de La 
Vanguàrdia garantint, junt amb altres cinc metges i un veterinari  la qualitat de la 
“Leche de vaca, Lacta, la más pura e higiénica”, que és pasteurisada i apta pel 
seu consum directe i es ven en ampolles de mig litre, en “colmados” i lleteries. 

De les càtedres que s’havien creat a la segona tongada, 1886 (la primera havia 
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estat la de Madrid) quatre, ja esmentades, entre elles la de Barcelona,  havien 
anat a concurs entre catedràtics, i altres tres van anar a oposició. Eren les de 
Valladolid, Cadis i Santiago (convocades el 4 de juliol de 1887). Es van apuntar 
vuit candidats, entre ells dos de Barcelona: August Pi i Gibert i Gil Saltor i Lavall.  
Van començar els exercicis cinc d’ells. Gil Saltor es va retirar en el primer. pi i 
Gibert va arribar al final i va treure un vot en la tercera votació, que era per a la 
càtedra de Santiago de Compostela. Sembla  més un vot de consolació, perquè 
en les dues primeres no el va votar ningú i a l’última hi hagué quatre vots pel 
guanyador, dos en blanc, i un de sol per Pi i Gibert. 

Gil Saltor i Lavall. És el més conegut entre els deixebles barcelonins de Cajal, 
perquè fou l’únic que va guanyar una càtedra d’Histologia, tot i que després es 
canvià per la de cirurgia.  Saltor havia nascut a Maçanet de la Selva, (comarca 
de La Selva, Girona) el 5 de maig de 1862 (19). Les tres generacions anteriors, 
tots amb el nom de Josep Saltor, foren metges. Es llicencià a Barcelona el 1882 
i participà en el Certamen Frenopàtic de 1883.  Doctor el 1883, metge de 
Cases de Socors a Barcelona. Participà en el Congrés de Ciències Mèdiques de 
Barcelona de 1888. 

L’interès per la càtedra aquí fou més constant. Ja s’ha dit que en la primera a 
que optà, l’oposició de 1887 amb tres places, es va retirar en el primer exercici.  
La segona opció va ser per les càtedres de València i Saragossa, convocades per 
RO de 4 de juny de 1888.  Es van apuntar dotze aspirants, entre ells els dos 
catalans que ja havien anat a l’anterior, Pi i Gibert i Gil Saltor.  A la presentació 
i sorteig de les trinques només hi van anar cinc candidats, entre ells Saltor. Pi ja 
ho va deixar córrer.   Gil Saltor i Lavall va guanyar la primera plaça, amb quatre 
vots (els tribunals tenien set membres) i el 25 de gener de 1889 fou nomenat 
catedràtic de València. 

La seva vida com a catedràtic va ser molt moguda. Quan s’arribava a catedràtic 
hi havia moltes facilitats per a fer canvis, importava més la situació personal 
del funcionari que les necessitats de la docència.  De seguida es va produir una 
permuta entre els catedràtics de València (Saltor) i de Càdis (Bartual). Havia 
durant tres mesos com a catedràtic de València.  Bartual, que era valencià, hi 
va ser professor durant més de quaranta anys, fins el 1933.  El cas de Saltor va 
ser diferent. Al cap d’un any, amb nomenament el 12 de maig de 1890, passa, 
per concurs de trasllat, i únic aspirant, a la mateixa càtedra de Saragossa.   I al 
cap de dos anys, amb nomenament el 26 de juliol de 1892, guanya per concurs 
de trasllat (ara amb un altre contrincant, la de Barcelona, vacant per l’anada de 
Cajal a Madrid.  Feia només tres anys que era catedràtic i aquest era el seu quart 
destí. Però no s’està quiet.

Ja s’ha dit que es podia saltar bastant. Així el 9 de juliol de 1895 és nomenat 
catedràtic de Patologia Quirúrgica de la mateixa facultat de Barcelona.  Ara hi 
estarà catorze anys fins a la seva mort el 1909, quan tenia quaranta-set anys.  
Sembla que mentre estava a Càdis va ser encarregat de la Càtedra de Clínica 
Quirúrgica, tot i que no arribà als tres mesos en aquesta funció.   L’obra histològica 
de Saltor és mínima. En canvi en el camp de la cirurgia té algun treball propi, el 
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més conegut el llibre “Estudios sobre el Yodoformo en terapéutica quirúrgica” 
(Barcelona, 1889). La resta són principalment les traduccions que va fer de com 
a mínim de quatre textos de cirurgia, en diversos aspectes, si més no en el títol: 
diagnòstic, terapèutica, clínica, operatòria.  Sembla que tenia mala salut, morint 
a Barcelona el 13 de juny de 1909, i per això s’havia dedicat més a la cirurgia 
escrita, en les traduccions, que a l’activitat de quiròfan.  En arribar a Barcelona 
fou nomenat secretari de la facultat (1893) Durant quatre anys (1903-1907) va 
ser diputat provincial, representant a Sants, dins del sector nacionalista. 

Claudi Sala i pons

Va ser que va seguir més amb Cajal, però també acabà deixant-ho. Va néixer a 
Artés, Bages, l’any 1863.  Amb gran facilitat per a l’estudi va fer cinc carreres, 
les de Medicina i Farmàcia, en que es doctorà, i a més fou llicenciat en Ciències 
Naturals, Filosofia i Dret. Va fer el batxillerat tard, acabant-lo el 1886.   Cal dir 
que aleshores no hi havia altres facultats, eren només cinc, i Sala va obtenir totes 
les llicenciatures. Es llicencia en medicina l’any 1893, pràcticament amb trenta 
anys. És l’únic, dels esmentats fins ara que va ser alumne directe de Cajal en els 
anys de Barcelona. (20). 

L’any 1891, encara estudiant, publica, juntament amb Cajal, el treball 
“Terminación de los nervios y tubos glandulares del páncreas de los 
vertebrados”. L’any 1892, el febrer, encara Cajal a Barcelona, poublica un altre 
treball “Estructura de la médula espinal de los batracios”. El 1894, estant ja 
a Madrid, presenta  la tesi doctoral sobre “La neuroglia de los vertebrados. 
Estudios de histología comparada”.  Havia anat, juntament amb Cajal, a Madrid 
l’any 1892 i sembla que hi va restar fins el 1916, en que tornà a Catalunya, i 
deslligat ja de la histologia. 

Havia fet tasca docent, a Madrid fou professor ajudant en el Laboratori 
d’Investigacions Biològiques (1892-1902). També va fer les tasques de professor 
auxiliar d’Histologia a les facultats de medicina i de farmàcia. A Farmàcia fou 
auxiliar numerari de Bacteriologia de 1906 a 1909. També va ser, de 1913 a 
1916, professor encarregat del Laboratori Central de Recerca i del Laboratori del 
Càncer de l’Institut Rubio. 

Cansat de la situació a Madrid, potser sense massa perspectiva universitària,  i 
amb orientació de laboratori, allunyada de  la pràctica com a metge, el 1916 
passa a Barcelona, on és professor de la Escola Industrial, encarregat de la 
docència de “Bacteriologia i Fermentacions”. Ho serà fins el 1920. Després és 
director del Laboratori de Patologia Vegetal i Bacteriologia Agrícola  dels serveis 
tècnics d’Agricultura de la Diputació, el 1921. 

Va treballar en camps bastant diversos : de dermatologia en col·laboració amb 
Juan de Azúa, catedràtic a  Madrid;  estudis sobre la histologia de les fulles, per 
les seves aplicacions en farmàcia;  sobre aigües medicinals de Cantàbria.    
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Les oposicions a càtedra

L’any 1904 es va convocar a oposició la càtedra, amb el mateix títol que les 
anteriors, de la universitat de  Santiago. S’hi van apuntar sis candidats, entre ells 
Claudi Sala i Pons, i Àngel Sirvent, també català. Els exercicis els van fer només 
dos dels sis candidats. Tant Sala com Sirvent no van fer l’oposició.  

Altres 

Ja sense relació amb la tasca de Cajal altres metges catalans es van ocupar, 
d’una o altra manera amb l’intent d’arribar a la docència universitària de la 
histologia. Hem apuntat ja, al començament, que Miquel Fargas va inscriure’s 
per una càtedra  d’Anatomia de València, convocada el 1882, quan encara no hi 
havia càtedres d’Histologia en el pla d’estudis de llicenciatura.  Però l’anatomia 
va ser una de les vies d’entrada. En aquest capítol, i pel que fa a les oposicions,  
seguim principalment les dades de González Santander (21). 

Jaume Farreras Framis, nascut a Barcelona el 1845, llicenciat el 1867, i doctorat 
el 1869 amb la tesi “Cuál es la estructura de la mucosa gastrointestinal en 
sus diferentes porciones” fou professor auxiliar a la facultat, explicant Clínica 
quirúrgica, 1873. El 1875 fa les oposicions per una càtedra d’”Anatomia, 
Operacions i Embenats”, i queda segon a la terna. Segueix com a professor 
encarregat d’Osteologia, Dissecció, és Director de treballs anatòmics de 
Barcelona. Passa quinze anys  en posicions de professor secundari. L’octubre 
de 1889 demana presentar-se a  la càtedra  d’Anatomia de Santiago. Res. Poc 
després, ‘apunta a l’oposició per a la càtedra d’Histologia, també de Santiago, 
que surt pel torn d’auxiliar. És l’únic sol·licitant i el 19 de febrer de 1891 és 
nomenat catedràtic d’Histologia.     Hi està poc temps perquè el 16 de novembre  
és nomenat catedràtic d’Anatomia Despcriptiva i Embriologia, també de Santiago.   
Té problemes burocràtics, treballa a Barcelona, se li obre expedient per no estar 
a Santiago, però se’l nomena per Anatomia de Barcelona i pren possessió el 12 
de febrer de 1892 (22). Des de Barcelona, dient que està malalt, demana els 
trasllat a Anatomia de valència, i després de Càdis. Hi ha un cert embolic de 
dades.  Acabat l’expedient iniciat pel tema de Santiago, el 8 de juny de 1894 és 
separat del professorat. 

En conjunt va ser menys d’un any catedràtic d’Histologia de Santiago, passant 
oficialment a Anatomia i deixant de ser professor l’any 1894.

Francesc Sojo Batlle. Ja anem cap el final i els candidats tenen intenció diversa. 
Sojo era un cirurgià que volia ser catedràtic. Probablement tenia un cert nivell. Va 
néixer a Valls el 1850.  Metge a Barcelona, membre de l’Acadèmia de Medicina 
des del 1884. Va fer oposicions a càtedra d’obstetrícia, en competència amb 
Fargas.  Es va apuntar a l’oposició d’Histologia de Cadis, convocada el maig de 
1900. Anava a concurs de trasllat entre auxiliars. S’hi van apuntar set candidats, 
però només quatre foren admesos al concurs. Entre ells dos catalans, Sojo i Vilató.  
Es va nomenar el que tenia més antiguitat, que no era cap dels dos catalans. 
Després, al cap dels anys, Sojo va ser el primer catedràtic d’Otorinolaringologia 
de Barcelona.  Va morir a Barcelona el 10 d’agost de 1935.Va publicar bastant 
(23). 
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Francesc X. Vilató i Bassols. També havia participat, juntament amb Sojo, en 
el concurs per la càtedra de Cadis.  Havia nascut a L’Havana l’11 d’abril de 
1849.  Va venir de petit a Catalunya, i va ser el batxillerat a Figueres i medicina 
a Barcelona.  Doctorat el 1874, el 1877 ja era substitut de la càtedra de 
Fisiologia. Es va dedicar a l’electroteràpia pel tractament de malalties del sistema 
nerviós. Va publicar bastant, des de “Inervación del corazón. Fragmentos de 
fisiología” (1876), a “Teorías acerca de la calorificación animal” (1883), fins a 
“El hipnotismo agente terapéutico” (1888). Participà en el Congrés de Ciències 
Mèdiques de 1888.  El 1900. Ja s’ha dit, participà en el concurs per la càtedra 
de Cadis. Va morir el 1903 (24). 

Àntoniol González prats és un cas diferent. Nascut a Almería el 12 de maig de 
1863. Va ser catedràtic de Mèdica de Barcelona, substituint a Nicolau Homs el 
1902 i va morir a Barcelona el 20 de setembre de 1920.  Havia estat catedràtic 
de Mèdica i de Pediatria de la universitat de Sevilla.  S’havia apuntat tres vegades 
a oposicions d’Histologia: la de Cadis, conovocada el 1890 i celebrada el 1892, 
i també la de Cadis, de 1893-95. A la primera no es va presentar, a la segona es 
retirà al primer exercici (GS, 29, 32).  La tercera fou la de Barcelona de 1896, 
en que sortí Carlos Calleja. Hi havia tres candidats i González Prats es va retirar.  
Després ja va ser catedràtic de Mèdica. (25). 

Àngel Sirvent i Montaner.  Nascut a Barcelona el 8 d’octubre de 1870; m. a B. el 
12 de setembre de 1928. Batxiller a B. el 1886 i llicenciat en medicina el 1899. 
Doctorat l’any 1902 amb la tesi Contribución al estudio de la  Bacteriología ocular. 
Conjuntivitis (B. 1903). Professor auxiliar d’histologia i anatomia  patològica, 
de la facultat de medicina de  Barcelona, amb el professor Calleja, a la  mort 
del qual (1923) s’encarregà interinament de la càtedra. Oftalmòleg i director 
del laboratori municipal d’anàlisis clíniques. Membre de l’Acadèmia Mèdica 
Municipal. (L. V. 13-IX-1928). Ja s’ha dit que es va apuntar, també amb Claudi 
Sala, amb altres quatre candidats, a l’oposició per a la càtedra de Santiago.  Ni 
ell ni Sala van presentar-se als exercicis. (26). 

Un cas diferent. La càtedra de Barcelona de 1896. Enric Corminas. 

Quan va marxar Cajal el 1892 el substituí Gil Saltor i Lavall, deixeble seu. Ja 
s’ha dit que aquest passà a cirurgia i aleshores es convocà  oposició (RO de 23 
de juliol de 1895). S’apuntaren tres candidats: Carlos Calleja i Borja-Tarrius, 
que fou el designat i va durar fins el 1923. Un segon candidat Antonio Gonzàlez 
Prats es va retirar. El tercer fou Enric Corminas i Moreu, que en la votació final 
no va tenir cap vot. Aleshores va presentar un recurs que el tribunal no acceptà 
(27).  Sembla que era una personalitat conflictiva. Fou membre corresponent de 
l’Acadèmia per haver guanyat el premi Garí de l’any 1891.  

La situació de la Histologia aquí en aquest període 

La Histologia era una anatomia microscòpica, i així se la va nomenar alguna 
vegada.  El progrés tècnic, òptic i en la capacitat de tinció va permetre examinar 
els teixits amb molt més detall, i més enllà de les possibilitats macroscòpiques 
de l’ull humà.  Hi havia alguns bons cultivadors. Lluís Simarro, Aureliano Maestre 
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de San Juan i el propi Santiago Ramon y Cajal, un pèl més tard.  Es va introduir 
en el pla d’estudis de l’ensenyament dels metges i es va veure que no hi havia 
prou històlegs, amb un mínim de coneixements i dedicació,  per a tantes places. 
Per això s’hi van poder apuntar metges de procedències molt diverses; també 
amb interessos diferents per a ser catedràtics d’altres matèries i quan podien se 
n’anaven. Tot i el pes de Cajal el gran “factotum” dels tribunals era Julian Calleja, 
catedràtic d’anatomia de Madrid i que dominava la formació dels tribunals.  El 
resultat va ser que a banda de Cajal, a Barcelona i Madrid, i potser de Leopoldo 
López Garcia a Valladolid (28), mestre de Rio-Hortega. La resta no va donar 
gairebé cap fruit. 

En resum: Aquí a Catalunya hi hagué alguna “activitat per a la Histologia”, però 
només Cajal s’hi dedicà seriosament, i en part Sala Pons que el va seguir un 
temps a Madrid. Algun altre publicant poca cosa, com Pi i Gibert. Altres foren 
catedràtics, com Saltor (seguint a Cajal), i Farreras, des d’anatomia. Però la 
seva durada com a professors d’histologia fou breu.  Però no hi havia dedicació, 
excepte en el cas de Cajal. També cal dir que aquest era un “bon entrenador” per 
a fer oposicions. 

NOTES

Són els casos per exemple del mateix Gil Saltor, que passà a Cirurgia, o de Pedro Ramón 
y Cajal que passà a Obstetrícia.  N’hi hagué bastants amb afinitats (Histologia-Anatomia;  
Anatomia Patológica-Patologia General) o sense.  

2. Roca, Josep M. “Tribut al mestre. Elogi a Santiago Ramón y Cajal”. “Tributo al maestro. 
Elogio a Santiago Ramón y Cajal”. (edició a cura de Mercè Durfort. Barcelona (Inst. Est. 
Catalans, 2007

3. Alcalá de Henares. (Univ. Alcalá), 1998

4. Gaceta de 16 d’abril, p. 128

5. Gaceta de 13 de novembre 

6. Estava domiciliada al carrer de la Lluna, 1, 2 pis. De fet sembla el mateix domicili que 
el de la Riera Alta, perquè és una casa que fa cantonada

7. Hi ha moltes reedicions. Hem consultat:  l’edició de l’Alianza Editorial,  (Madrid, 1981; 
col. AU núm. 290, pàg. 63.

8. veure: Calbet, ; Corbella, J: Diccionari Biogràfic de Metges Catalans (DBMC), Barcelona, 
1981-1983, 3 vols. (Fund. Salvador Vives Cacasajuana- Seminari Pere Mata. UB), t. II, 
p. 200.   

9. Duran Ventosa, M: “Tuberculosis crónica de ambos pulmones en su segundo período”. 
El Sentido católico de las Ciencias Médicas, 1884, (20), pp. 305-310. 

10. Bofill va tenir un paper destacat a l’Institut d’Estudis Catalans. Veure la seva biografia 
a: (fulletó de l’IEC) Camarasa i Castillo, Josep M. “Josep M. Bofill i Pichot. Semblança 
biogràfica” I.E.C. 2009, 47 pp. – v.t. Calbet JM; Corbella, J. Diccionario Biogràfic de 
Metges Catalans (DBMC), loc. cit. I, pp. 84-85.
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11. Corbella, J:  “Alguns aspectes de l’obra històrica de Josep M. Roca i Heras (1863-
1930). Les notes medicals històriques” Gimbernat, 2003, 40 (**) 141-152

12. Ramón y Cajal, S. Loc. Cit. nota 7, p. 63. 

13. RTM. 1888, núm. 2, pp. 57-59. 

14. Guia anual médico farmacéutica de Barcelona. 1914” p. 212 (La guia l’edita 
Laboratorio del Digestónico de Madrid. 

15.M. Báguena Cerveleira, a Cronos, 2 (2), 285-307, v. p. 303. Es referix, de passada, 
al laboratori particular de Pi i Gibert.  

16. Martínez Reguera, Leopoldo: “Bibliografia Hidrológico Médica Española” (impresos y 
Biografías) Madrid (M. Tello) 1896-1897

17: Són: “La iatrogimnástica”, Bol. Instituto de Mecanoterapia, 1905; “Tratamiento 
mecanoterápico de las afecciones del tubo digestivo”. Bol. Ins. Mecanoterapia, 1906, 
pp. 25-29 i “Tratamiento mecanoteràpico de la debilidad general”, Therapia, 1909 (I), 
pp. 65-71. 

18. Torrebadella Flix, Xavier: “La influencia de la profesión médica en la educación física 
española del siglo XIX y principios del XX. Análisis social del Manual popular de gimnasia  
de sala médica e higiénica del Dr. Schreiber”,   CCD 26, 2014, 10 pp. 163-176  

19. DBMC, III, p. 75-76

20. Sobre Sala i Pons v: Juanicó i Petrus, Antoni: “Claudio Sala i Pons. (Artés, 1863-
1943). Gimbernat, 2008 (*), 49, pp. 229-236.  Fotografia, de l’orla, a p. 234. 

21. González Santander, Rafael, loc. cit.  tomo III. Hi ha molta informació detallada

22. G. Santander, pp. 128-129

23. Sobre Francesc Sojo, v: Corbella, Jacint:  “Història de la Facultat de Medicina de 
Barcelona. 1843-1985”. Barcelona (Fund. Uriach 1838), 236-237. – v.t. Corbella J; 
Sèculi, J; Xifró, M; Gallegos, A; Alonso, JR: ·Nomina graphica Academicorum. 1770-
2013”. Gimbernat, 2013 (59), pp. 46-47 

24. Sobre Vilató, FX, v:  DBMC, III, 169-170. 

25. Sobre González Prats: v. Corbella, J: loc. cit nota 23, pp. 224-225 – – v.t. Corbella 
J; Sèculi, J; Xifró, M; Gallegos, A; Alonso, JR: ·Nomina graphica Academicorum. 1770-
2013”. Gimbernat, 2013 (59), p. 54

26. Sobre Àngel Sirvent: v. Corbella, J. Ibid. Pp. 212-213. – v.t. “La Vanguardia, 
13.09.1928.

27, Sobre Enric Corminas. V. DBMC, 2a. ed. (en preparació, p. 236 provisional). – v.t. 
González Santander, loc. cit. t. 3, p. 33 

28.  Sobre Leopoldo López Garcia, v: González Santander, R: loc. cit. t. 3, pp. 109-113. 
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Foto de Vallençana. Excursió per a capturar animals 
d’experimentació (salamandres).  
Cajal amb els Drs. Duran i Ventosa, Bofill i Pichot, i Roca Heras 

Manuel Duran i Ventosa,  
en retrat de Ramon Casas

Josep M. Bofill i Pichot Josep M. Roca i Heras Gil Saltor i Lavall

Claudi Sala Pons

Santiago Ramón y Cajal

Revista Trimestral de  Histología 
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JOAQuIm HugAs I WEncEsLAO mARín, OFTALmÒLEgs cATALAns
(I LA gInEcÒLOgA mOnTsERRAT BOBé)

SIMóN-TOR, Josep M.;  SIMóN-CASTELLvÍ ,Josep M.; SIMóN-CASTELLvÍ, 
Sara Isabel; SIMóN-CASTELLvÍ, Guillermo; SIMóN-CASTELLvÍ, Cristina 

Al Prof. Dr. Jacint Corbella i Corbella, a qui retem homenatge d’admiració 
i gratitud per les seves excel·lents aportacions a la nostra història de la medicina, 
i pel notable impuls que li ha donat.

RESUM: Dades biogràfiques sobre Joaquim Hugas, el primer veritable metge oculista 
de Girona i pare de la primera dona òptica de la ciutat. També es dóna notícia de 
l’oftalmòleg Wenceslao Marín, que es va casar amb la manresana Montserrat Bobé, una 
de les poques dones que van estudiar Medicina a Barcelona a cavall de finals del segle 
XIX i principis del XX.

PARAULES CLAU: Joaquim Hugas, Wenceslao Marín, oftalmologia  catalana, Montserrat 
Bobé. 

RESUMEN: Se aportan datos biográficos sobre que fue el primer médico oculista que 
ejerció en Gerona, y padre de la primera mujer óptica en la ciudad. También se da noticia 
del oftalmólogo Wenceslao Marín, que ejerció en Barcelona, casado con Montserrat 
Bobé, de  Manresa, una de las primeras mujeres que se licenció en Barcelona, cursando 
estudios en los años de cambio de siglo XIX al  XX. 

PALABRAS CLAvE: Joaquin Hugas, Wenceslao Marín, oftalmología catalana, Montserrat 
Bobé. 

Tot i que aquests facultatius no van ser metges escriptors ni escriptors metges, 
com tampoc van ser científics prestigiosos o grans figures de la medicina catalana, 
les dades biogràfiques corresponents poden ser, sens dubte, de moltíssima utilitat 
a algun lector o a futurs historiadors.

En efecte, dintre del vast camp particular de la història de la Medicina, el vessant 
biogràfic és capaç d’ajudar a conèixer no només aspectes importants de la 
Medicina d’una època, sinó també fets d’aquesta interessants o curiosos.

BIoGRAFIA CRoNÒLoGICA DEL METGE JoAQUIM HUGAS I VILANoVA 
(1819-1870)

La primera notícia del metge gironí Joaquim Hugas ens va arribar a través de  la  
Historia de la oftalmología catalana del Dr. Antonio Vila-Coro, que l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears va editar el 1971.
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Es considera Joaquim Hugas com el primer metge oculista que es va establir a la 
ciutat de Girona, on va exercir la medicina i la cirurgia oftàlmiques.

Va néixer el 26 de maig de 1819 a Castelló d’Empúries (prov. de Girona), segons 
consta en el microfilm núm. 169 B-15, pàg. 346, de la parròquia d’aquesta 
població, dipositat als arxius del Seminari de Girona. Fill d’en Francisco d’Asís 
Hugas, ric hisendat de Torroella de Montgrí, sense una altra ocupació que la de 
rendista. La mare era de Cabanes de l’Empordà i l’àvia materna, d’Argelers (el 
Rosselló). Tenia una germana més petita, i ell era l’hereu.

1839-1840 i 1843-1844: Estudia a l’Institut de Figueres les assignatures 
obligatòries per poder-se fer cirurgià. Curs 1839-1840: Gramàtica General 
Aplicada a l’Espanyola i Elements de Matemàtiques. Curs 1843-1844: Elements 
de Geometria i Física i Química. 

1844: Després de cursar els estudis corresponents, el 9 d’octubre es va presentar 
a la prova de suficiència per a l’exercici de la professió de cirurgià, de la qual va 
ser declarat apte. 

1845: D’ordre de S. M. la Reina, el ministre de Governació de la Península li va 
expedir a Madrid, el 22 de març, el  títol de Cirurgià de Tercera Classe, en el 
qual constava que el senyor Joaquín Hugas i Vilanova era d’alçada regular, ulls 
marrons, color sa i cabell castany.

Posteriorment, va obtenir el  títol de Cirurgià de Segona Classe. 

Va cursar els cinc anys de la carrera de cirurgià a l’antic Col·legi de Cirurgia de 
Barcelona, dels quals va fer els tres primers per a cirurgià de tercera classe (anys 
acadèmics de 1840 a 1843) i els altres dos per a cirurgià de segona classe (de 
1847 a 1849)*.

1849: Es casa a Hostalric (mun. de la Selva, prov. de Girona) amb Joaquima 
Aguacil Barber. En aquell temps el seu sogre era el metge del poble, motiu que 
segurament el va influir a escollir, quan esdevingué vidu, la carrera de Medicina 
com a segona professió. El sogre tenia un oncle que era el tinent coronel en cap 
de la tropa de l’antic castell d’Hostalric.

1850: Neix la seva filla Josefa.

1851: Neix la seva filla Narcisa.

1857: Mor la seva dona. Deixa dues filles de 5 i 7 anys.

1860: És nomenat, el 28 de desembre, vocal de la Junta Municipal de Sanitat 
de l’Ajuntament d’Hostalric, per al bienni següent. 

*Després de la desaparició definitiva de la Universitat de Cervera, per una Reial 
ordre de 10 d’octubre de 1843, el Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona va 
incorporar-se a la nova Facultat de Ciències Mèdiques de Barcelona, i va acabar 
definitivament l’activitat pròpia quan els últims alumnes van finalitzar les carreres 
de cirurgià (1849). 
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1861: Havent demostrat la seva suficiència a l’Institut de Segona Ensenyança 
de la província de Barcelona, el rector de la Universitat Literària de Barcelona 
expedeix al seu favor, el 26 d’agost, el  títol de Batxiller en Arts.

Ja batxiller en Arts, es va matricular a la Facultat de Ciències de Barcelona per 
cursar (any acadèmic 1861-1862) el preparatori de Medicina, que comprenia 
les assignatures següents: Física i Química, zoologia, i Mineralogia i Botànica. 
Les va passar totes amb la nota de Mitjà.

Curs 1862-1863: Es va matricular i va estudiar a l’antiga Facultat de Medicina 
de Barcelona les assignatures de  Patologia Interna, Preliminars i Clínica Mèdica 
(1r curs), Higiene Pública i Medicina Legal i Toxicologia.

El 8 d’abril de 1863, d’acord amb les Reials ordres de 24 de maig de 1861 i 1 
de desembre de 1862, va ser admès a la matricula de Clínica Mèdica (2n curs).

Va aprovar totes les assignatures d’aquest curs amb les notes de Bo en Patologia 
Interna, Notable en Clínica Mèdica (1r curs) i Mitjà en les restants.

En aquest mateix curs també va aprovar l’assignatura de Llengua Grega, 
obligatòria segons les Reials ordres d’1 de novembre de 1862 i 21 de febrer de 
1863.

 1863: El 15 de juny passa l’examen de Batxiller en Medicina, amb la nota 
d’aprovat. El 20 de juny fa l’exercici reglamentari per obtenir el grau de  Llicenciat 
en Medicina. 

El tribunal va estar constituït pels professors següents: 

Francisco de Paula Folch (degà de la Facultat de Medicina).
Carlos de Silóniz Ortiz
Ramón Ferrer i Garcés 
La qualificació final va ser d’Aprovat.

El 26 de juny de 1863 es va celebrar, en la mateixa Facultat de Medicina (carrer 
del Carme), l’acte d’investidura del grau de Llicenciat. Hi van ser presents els 
catedràtics següents:

Francisco de Paula Folch Amich (degà)
José de Letamendi Manjarrés 
Marcos Bertrán Pastor
Carlos de Silóniz Ortiz
Juan Magaz Jaime
Lorenzo Vidal Auté

Previ pagament de 424 reals, per drets de grau i expedició, va obtenir el títol 
de Llicenciat en Medicina i Cirurgia, que l’autoritzava a exercir la professió de 
metge cirurgià.

7 d’octubre de 1863: Accident ferroviari. Al capvespre d’aquest dia, quan el 
tren procedent de Girona que es dirigiria a Barcelona va passar pel pont de fusta 
que salvava el torrent de Ca l’Abert, a mig camí entre les estacions d’Hostalric 
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i Breda, aquest es va enfonsar. La  locomotora i vuit dels deu vagons es van 
precipitar en el si d’una impetuosa riuada. La força de les aigües, molt crescudes 
a causa de l’empitjorament d’una terrible tempestat que assotava la zona, havia 
provocat que un dels pilars del pont cedís.

Aquella catàstrofe nocturna va causar vint-i-una defuncions i nombrosos ferits, 
alguns de greus. Hi van acudir a prestar els seus primers auxilis els metges 
següents: Joaquim Hugas vilanova, experimentat cirurgià; Francisco Liensa de 
Rovira, metge castrense d’Hostalric i titular de l’empresa ferroviària (Compañía 
de los Caminos de Hierro de Barcelona a Girona), i Joaquín Brunet Talleda, 
metge i farmacèutic de la vila d’Hostalric. 

Els supervivents van ser traslladats a Hostalric. Alguns van ser allotjats a casa 
dels anomenats metges de la població. 

Esmentarem, com a curiositat, el final feliç d’una parella de nuvis que es dirigia 
a Barcelona per passar-hi la lluna de mel, i que, durant les primeres hores, 
cadascun creia que el seu cònjuge havia mort. 

Joaquim Hugas va intervenir com a cirurgià en l’accident del tren i la Reina li 
va concedir la distinció de l’Orde Civil de Beneficència. No obstant això, el seu 
nom no figura en l’article recordatori que va publicar el  16 de novembre de l’any 
1963 el Diari de Barcelona amb motiu del centenari d’aquesta gran catàstrofe 
ferroviària, possiblement a causa de la mala relació que, segons sembla, tenia 
amb el farmacèutic (a causa d’un pou comú per a la cuina d’ambdós). Malgrat 
que el doctor Hugas va ser qui més va haver d’intervenir, perquè era cirurgià, 
el farmacèutic devia haver silenciat el servei que el cirurgià va prestar en algun 
document o informe, que finalment és el que s’hauria consultat per redactar-
ne article. Els facultatius que s’hi esmenten només van rebre una distinció 
provincial. 

El metge cirurgià Hugas lliura al tenor del Teatre del Liceu de Barcelona, Carlo 
Negrini, els béns que havia perdut en l’accident, continguts en un cofre que va 
anar a parar a la propietat de Manuel Roca, pagès de Fogars.

Yo el infrascrito D. Carlo Negrini, artista tenor del teatro del Liceo de Barcelona.

CONFIESO: Haber recibido de D. Joaquin Hugas, mi apoderado, médico cirujano 
residente en Hostalrich, un cofre, el cual fué hallado en la propiedad de D. Manuel Roca 
labrador de Fogas, de resultas de la catástrofe ocurrida al tren, del ferro-carril en la 
noche del siete del actual, cuyo cofre contiene las alhajas y ropa siguientes:

- Una cuchara de plata
- Un cucharón de ídem
- Doce cucharas y doce tenedores de ídem
- Doce cucharitas, para café de ídem
- Doce cuchillos, con mango de ídem
- Un trinchante y su cortante, con mangos de ídem
- Un cuchillo y su tenedor, pequeños, de ídem
- Una bolsa con granitos de acero, y dentro de ella, una moneda, o sea, escudo de plata, 
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y varias otras monedas de plata, de poco valor y otras de cobre: dos medallas y un 
sello de plata

- Un papel que contiene dos sortijas, un alfiler de pecho y otro para los cabellos, de 
Señora

- Un sello y dos pendientes si asa
- Un collar con globulillos negros
- Cuatro retratos de visita, en fotográfica
- Unos guantes de cabritilla
- Un miriñaque
- Cincuenta envolturas de criatura, vulgo telas y culaxos
- Trece pares de medias y seis pares de calcetines
- Catorce camisas de mujer
- Diez y nueve chalecos de criatura
- Catorce camisas de niño
- Cuatro pañuelos de seda y dos de lana
- Tres vestidos de niño, uno de felpa y dos de lana
- Cinco capas de niño
- Un cobertor de cama, de seda, con guarnición
- Dos vestidos de Señora y dos capas, o cubreespaldas de ídem
- Diez y ocho vestidos de niño
- Un abrigo de franela
- Cinco fajas de recién parida
- Dos chalecos de punto de algodón
- Ocho servilletas
- Ocho baberos de niño
- Ocho pañuelos de bolsillo 
- Un lio de varias cintas
- Cinco redes, vulgo vets de Señora
- Tres madejas y cinco ovillos de hilo, algodón y lana
- Un paquete de retazos
- Tres cepillos
- Unos rosarios de cuentas largas
- Cuatro pecheras
- Unos cordones de lana, con borlas
- Cinco gorras de criatura
- Dos delantales blancos
- Un chaleco de Señora
- Una sábana de cuna con guarnición
- Nueve enaguas
- Unos pantalones de Señora 
- Parte de unas faldas, y finalmente otro paquete de retazos.

De cuyas alhajas y ropas me hago cargo por el infrascrito Carlo Negrini como dueño de 
ellas, dejando libre al mencionado D. Joaquin Hugas por razón de dicha entrega; y para 
resguardo del mismo le libro el presente en la ciudad de Barcelona a los veinte y cuatro 
octubre de mil ocho cientos sesenta y tres.
    Carlo Negrini
    Barcellona, 23 Otto. 1863
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1864: La reina Isabel II, en recompensa dels serveis prestats en l’accident, li 
atorga l’ingrés a l’Orde Civil de Beneficència, concessió que se li notifica el 15 
de novembre.

1866: Es trasllada amb la seva família a Girona al carrer Albareda, 16, pis 1r, 
domicili on mor la sogra i en el qual s’estableix com a metge cirurgià oculista.

A l’entrada de la seva consulta de Girona, hi havia un rètol que deia: 

Cura las enfermedades de los ojos; extrae y abate las cataratas; hace la pupila 
artificial; opera el terigion y demás tumores del ojo y párpados, y en pocos días 
cura la fístula lagrimal, etc. 

Con el auxilio del oftalmoscopio  aprecia las lesiones internas del ojo, que 
antes se confundían con la palabra amaurosis o gota serena; hoy se curan 
muchísimas de ellas.  

No se cobran honorarios sino después del buen éxito de las operaciones. 

NOTA: Los pobres que acrediten serlo serán visitados y operados gratis.

A causa de les dificultats de transport d’aquella època, allotjava a casa seva, si 
ho necessitaven, els malalts de fora de la ciutat que operava dels ulls.

1867: El governador el nomena vocal de Sanitat de la Diputació, la qual cosa se 
li comunica mitjançant l’ofici següent:

ALCALDE CONSTITUCIONAL DE LA INMORTAL GERONA SANIDAD

A propuesta de esta Alcaldía, el Sr. Gobernador civil de esta provincia ha tenido 
a bien nombrar a V. para servir el cargo de vocal de la Junta de Sanidad de esta 
Diputación en calidad de Médico y por lo tanto me complazco manifestárselo 
esperando de los sentimientos filantrópicos y de los conocimientos científicos que 
le adornan, contribuirá eficazmente al mejor desempeño de las altas funciones 
que la ley tiene cometidas a la espresada  junta.

1868: - (9 novembre) La Diputació provincial de Girona va acordar nomenar-lo 
vocal de la Junta Provincial de Sanitat.

- (24 novembre) El governador de la província de Girona, Enrique Vidal i Climent, 
estant vacant la plaça de cirurgià de les presons de Girona, en haver-hi renunciat 
per motius de salut el seu propietari, Don José Ametller, el nomena metge 
cirurgià de les presons de la ciutat amb el sou de 73 escuts anuals.

1869: El governador el nomena:

- el 21 de gener, metge higiènic de les cases de prostitució de la ciutat de Girona.

- el 24 d’abril, vocal de la Junta de Sanitat de Girona, per al període 1869-
1870, i responsable mèdic dels quintos de la lleva d’aquest any i dels ressagats 
d’anys anteriors. 

1870: Se li confirma la plaça com a únic metge cirurgià de la presó de Girona.
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30 de setembre de 1870: Va morir al carrer Albareda, 16 de Girona, a l’edat de 
51 anys. 

La seva defunció consta en el llibre 8 de la Catedral, pàg. 181.

El metge Joaquim Hugas era molt considerat a Girona, on tenia molta relació 
social (per exemple, estava abonat a una llotja al Teatre Principal).

La filla gran, Josefa Hugas Aguacil, segurament orientada pel seu pare, va obrir 
un establiment d’òptica a Girona, en el qual subministrava, a més d’ulleres, 
termòmetres i baròmetres. Probablement va ser la primera “òptica moderna” 
a Girona, però avui ja no existeix (és va casar amb Enrique Martínez, enginyer 
naval procedent de Galícia, que va establir una gestoria a Girona).

RESIDÈNCIES A BARCELoNA

Durant part dels seus estudis de Medicina, Joaquim Hugas va viure als carrers 
següents: 

- Portaferrisa, 11, pral, el primer curs.

- Escudellers, 83, 2n, el segon curs (1862-1863).

Joaquim Hugas va aprofitar les seves obligades estades a Barcelona, com 
a estudiant al Col·legi de Cirurgia i a la Facultat de Medicina, per freqüentar 
algunes de les clíniques o dels dispensaris  de malalties dels ulls, principalment 
les consultes de Joaquim Soler Padern i Lluís Carreras Aragó.

Agraïment:

Els autors agraeixen la notable informació que han subministrat sobre el seu avantpassat, 
el metge oculista Joaquim Hugas, a Josep M. Serra Martínez (doctor en Ciències 
Físiques) i al seu fill Jordi Serra Riera.
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Record de la catàstrofe per enfonsamnet 
d’un pont en que va intervenir J. Hugas

Casa del Dr. Hugas

Diploma de Cirurgià
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II. DR. WENCESLAo MARÍN SIMÓN (1874-1965) (I DRA. MoNTSERRAT BoBÉ)

Va néixer, el 21 d’agost de 1874, a Verges (Baix Empordà-Girona), poble d’on 
també era nadiu el polític Francesc Cambó (1876-1947), i va ser batejat el 23 
d’agost a l’església de Sant Julià. Era amic d’en Frederic Raola i Trèmols, que fou 
diputat per Igualada. 

- Partida de baptisme: Llibre 7, foli 277 de l’arxiu parroquial de Sant Julià de 
Verges (bisbat de Girona). Hi figuren: 

Nom: Wenceslao, Luis, Juan.

Pares: Agustín Marín (natural de Torroella de Fluvià) i Carmen Simón (de Torroella 
de Montgrí).

Avis paterns: Ramón Marín i Dolores Corominas

Avis materns (de Torroella de Montgrí): Salvador Simón i Francisca Oliva.

El tom del Registre Civil (jutjat de Pau de Verges) en què es trobava inscrit el seu 
naixement es va extraviar durant la Guerra Civil de 1936-1939.

- Va estudiar el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Girona. Va acabar els 
estudis del grau de batxiller el 32 d’octubre de 1894. El rector de la Universitat 
de Barcelona, D. Julián Casaña, li va expedir el títol de Batxiller amb data 20 de 
desembre de 1894.

- Va aprendre la carrera de metge fent de barber, com el pare del famós uròleg 
Antoni Puigvert Gorro (1905-1990), el Dr. Salvador Puigvert, metge general, 
de manera semblant –com de vegades recordava– al que va fer el Dr. Ramón 
Torres Carreras (1878-1951), company d’estudis d’aquest, que va compaginar 
els estudis de Medicina amb les tasques de forner.

- Va estudiar el període preparatori (primer any de Medicina) a la Facultat de 
Ciències de la Universitat de Barcelona, que va aprovar en dos cursos:

· Curs 1894-1895: Química General, Mineralogia i Botànica, i zoologia.

· Curs 1895-1896: Ampliació de Física. 

Va començar el període de llicenciatura en el curs 1896-1897, i el va acabar 
amb l’aprovat de les matèries del curs 1903-1904. Aquest període d’estudis 
comprenia les assignatures següents:

 Anatomia Descriptiva i Embriologia (primer curs).

2n.-  Histologia i Histoquímia normals.
 Tècnica Anatòmica (primer curs).
 Anatomia Descriptiva i Embriologia (segon curs).

3r.- Tècnica Anatòmica (segon curs).
 Fisiologia Humana, Teòrica i Experimental.
 Higiene Privada.
 Patologia General.
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4t.- Terapèutica.
 Anatomia Patològica.
 Patologia Quirúrgica.
 Patologia Mèdica.

5è.- Obstetrícia i Ginecologia amb la seva clínica-1r.
 Anatomia Topogràfica i Medicina Operatòria amb la seva clínica.

 Oftalmologia.
 Clínica Quirúrgica (primer curs).
 Clínica Mèdica (primer curs).

6º.- Obstetrícia i Ginecologia amb la seva clínica-2n.
 Curs de les Malalties de la Infància, amb la seva clínica.
 Malalties de l’Oïda, el Nas i la Laringe amb la seva clínica.
 Clínica Quirúrgica (segon curs).
 Clínica Mèdica (segon curs).

7º.- Higiene Pública.
 Medicina Legal i Toxicologia.
 Dermatologia i Sifiliografia.

- Tot i constar en el pla d’estudis, no va cursar Oftalmologia. L’assignatura 
d’Oftalmologia, com la Dermatologia i l’Otorinolaringologia, va ser declarada 
especialitat obligatòria, per primera vegada, el 1902 (Reial decret de 24 de 
setembre), però davant les protestes dels estudiants, un RD de 17 de març de 
1903 en va suspendre l’obligatorietat. L’estudi de l’Oftalmologia i de les altres 
dues especialitats es va restablir, finalment, com a obligatori el 1911, i aquest va 
quedar com a assignatura inclosa en el 4t grup del període de llicenciatura (5è 
any de la carrera).

- Un cop acabats els estudis que assenyalaven les disposicions vigents, va fer els 
tres exercicis per al grau de Llicenciat en Medicina:

· Primer exercici: Verificat i aprovat el 21 de juny de 1904.

· Segon exercici (23 de juny): Diagnòstic, previ sorteig, del malalt núm. 7 de la 
Clínica de Medicina.

· Tercer exercici (23 de juny): Previ sorteig, va practicar l’operació corresponent 
sobre el cadàver. 

El Tribunal, compost pels doctors Mariano Batllés y Bertrán de Lis (president), 
Eusebio Oliver Aznar (vocal) i Rafael Rodríguez Ruiz (secretari), va acordar 
concedir-li la qualificació d’aprovat.

- Previ pagament dels drets d’expedició (805 pessetes en paper de pagaments a 
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l’Estat), el ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts li va estendre, amb data 20 
d’octubre de 1904, el títol de Llicenciat en Medicina, que duia el núm. 712 del 
Registre del Ministeri i el 327 de la Universitat de Barcelona.

- El 17 de gener de 1912 va ser nomenat metge auxiliar de l’Ajuntament de 
Barcelona, amb l’haver anual de mil pessetes. Quatre anys més tard, el 29 d’abril 
de 1916, va passar a ser metge numerari municipal, amb l’haver de dues mil 
pessetes l’any (fig. 8).

- Es va iniciar en l’oculística freqüentant els dispensaris del Dr. Manuel Menacho 
Peirón (1860-1934) i del Dr. José Antonio Barraquer Roviralta (1852-1924), 
encara que, en bona mesura, va ser  autodidacta. Va fer diversos viatges a París 
per visitar els principals centres de malalties dels ulls. 

Durant anys va exercir, simultàniament, la medicina general i l’oftalmologia.

- Va informar favorablement, com a oftalmòleg de l’Ajuntament de Barcelona, 
perquè es pogués donar el preceptiu permís per a la inauguració de la clínica 
Barraquer (1940). 

- Va Exercir com a oculista dels tallers de vaixells VULCANO.

- Fou nomenat cap del Dispensari d’ulls de l’Ajuntament de Barcelona (carrer 
d’Aragó, cantonada Bruc) i també de la Casa de Socors del mateix Ajuntament. 

- Durant la seva carrera professional va exercir el càrrec de metge oculista del 
Servei d’Emigració del Consolat Argentí, per revisar els qui necessitaven permís 
per embarcar o emigrar a l’Argentina.

- Finalment, cal destacar que fou oculista de l ‘Asil del Parc de Barcelona.

- És casà amb la metgessa Montserrat Bobé Marsal el 3 febrer de 1909.

- Va morir el 19 de desembre de 1965.

Dra. MoNTSERRAT BoBÉ (1879-1930)

Montserrat Bobé Marsal va néixer a Manresa el 13 de febrer de 1879, filla 
de Juan Bobé (o Bober, amb “r” final) Martí, de Barcelona, i de Maria Marsal 
Alemany (natural d’Igualada).

Els seus avis paterns foren: José Bober (amb “r” final), de Barcelona, i Magdalena 
Martí, natural de Tarragona. Els avi materns, José Marsal i Josefa Alemany, eren 
d’Igualada, vila on vivien.

El seu pare, d’ofici manyà a Igualada, així que va esperar un fill, pensant en 
el futur d’aquest, va decidir traslladar-se a Manresa (carretera de Cardona 28, 
1r), capital del Bages, que llavors tenia, aproximadament, 18.000 habitants, 
atès que aquesta vila posseïa Institut d’Ensenyament Mitjà i li prometia un bon 
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futur laboral. En efecte, a conseqüència, en part, d’estar situada entre els rius 
Llobregat i Cardener, la indústria mecànica i tèxtil de la vila esdevenien pròsperes. 
Endemés, mentre la població d’Igualada experimentava una davallada, la xifra 
d’habitants de Manresa s’incrementava ràpidament. 

Quan Montserrat Bobé tenia 10 anys, va ingressar a l’Institut de Segona 
Ensenyança de Manresa (secretari: D. José Fernández de la Peña Santos). El 22 
de juny de 1896 va fer, en el mateix institut, els dos exàmens per al  grau de 
Batxillerat en Arts, dels quals va obtenir la qualificació de doble Sobresaliente 
(excel·lent). El títol corresponent es va expedir el 3 de novembre de 1896.

L’octubre de 1896, Montserrat Bobé va començar la carrera de Medicina a la 
vella Facultat de Barcelona. Durant el període de 1897-1898 va seguir també, 
a l’Institut de Barcelona (director: Dr. Cortejón), el curs de Llengua Alemanya, 
primer any, que va aprovar amb la qualificació de notable.

Expedient acadèmic: 6 notables i 6 excel·lents (3 d’aquests amb premi): Higiene 
Privada, Anatomia Patològica, Patologia Quirúrgica, Clínica Quirúrgica, primer 
curs, Curs de Malalties de la Infància amb la seva clínica i Dermatologia i 
Sifiliografia.

D’acord amb la legislació sobre les matrícules d’honor llavors vigent, els alumnes 
oficials tenien dret a aplicar-les en el curs següent i els no oficials, en la pròxima 
convocatòria.

Va finalitzar els estudis de Medicina (Hospital de la Santa Creu) el 30 de juny 
de 1904. En aquesta mateixa data es presenta, junt amb la seva condeixebla 
Trinitat Sais Plaja, als tres exercicis reglamentaris per a l’obtenció del Grau de 
Llicenciat en Medicina. El president del Tribunal va ser el Dr. Antonio Morales 
Pérez. En el primer exercici del grau va haver de respondre a unes quantes 
preguntes del tribunal. En el segon exercici va haver de fer el diagnòstic d’un dels 
malalts enumerats de la clínica, escollit per sorteig. L’aspirant va diagnosticar, 
encertadament, febre tifoide. El tercer exercici va consistir a practicar, en 
un cadàver, l’operació corresponent al nombre tret en el sorteig anterior. La 
qualificació final obtinguda en el grau fou aprovat.

Previ pagament de 805 pessetes en paper de pagaments a l’Estat, se li va expedir 
el títol de Llicenciat en Medicina.

Sent estudiant va conèixer Pere Nubiola i Espinós, futur professor d’Obstetrícia i 
Ginecologia, amb qui va fer amistat i al costat del qual va començar a exercir la 
medicina. Finalment és va dedicar, com llavors era freqüent, a la pràctica de la 
tocoginecologia junt amb la pediatria. 

LoCALS DE CoNSULTA pRIVADA

Montserrat Bobé va visitar pacients a Barcelona fins al 1928, i a Manresa. 

A Barcelona: 

- a la ronda Sant Pere, 26, 2n 2a (visita: matí d’11 a 12 i tarda de 3 a 5 h).
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- i, després de casada, també en el seu domicili particular: carrer de la Llibreteria, 
5, 1r 1a (visita: de 9 a 11,30  h).

A Manresa, els caps de setmana (dissabtes i diumenges), igual que el seu marit:

-primer a la carretera de Cardona, 37 i, després, al Passeig, 1.

El 3 de febrer de 1909 es casa amb el Dr. Wenceslao Marín Simón (oftalmòleg) 
a la parròquia de Sant Francesc de Paula (carrer Alt de Sant Pere, 11). Només 
van tenir un fill, Ramón Marín Bobé, artista pintor, que es va casar però no va 
tenir descendència. 

L’any 1930, la Dra. Bobé va morir, en el seu domicili de Barcelona, a causa d’una 
pulmonia.

Montserrat Bobé i Marsal és una de les darreres metgesses que es van graduar a 
l’antiga o vella Facultat de Medicina de Barcelona (carrer del Carme).

Nota: 

En cap document o certificat apareix el cognom d’aquesta metgessa amb una ve baixa 
(sempre les dues consonants són una be alta). El cert és que el cognom Bobé fou un 
derivat del primitiu Bober per pèrdua fonètica de la -r final.
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AspEcTEs mÈDIcs DEL “mAnuAL D’EXcuRsIOnIsmE”  D’En J.m. BATIsTA I ROcA 
(1927) (II)

SABATÉ i FORT, Jesús
Secretari de la Societat Catalana d’Història de la Medicina

RESUM: La persistència de la mèdicina pràctica la trobem en bona part de la literatura 
divulgativa catalana, en aquest cas ens centrem en el llibret MANUAL D’EXCURSIONISME 
del qual és Autor en J.M. Batista i Roca, editat l’any 1927 a Barcelona, que es tracta 
d’un manual pràctic sobre el món del senderisme, tan en voga avui en dia, alguns dels 
aspectes mèdics dels quals es tracten en aquesta comunicació, sobretot els referents als 
aspectes de primers auxilis o socorrisme.

PARAULES CLAU: Senderisme; Primers Auxilis; Excursionisme; Socorrisme, s. XX.

RESUMEN: La persistencia de la medicina práctica la encontramos en buena parte de 
la literatura divulgativa catalana, en este caso nos centramos en el libreto MANUAL 
DE EXCURSIONISMO del cual es Autor JM Batista i Roca, editado el año 1927 en 
Barcelona,   se trata de un manual práctico sobre el mundo del senderismo, tan en boga 
hoy en día, algunos de los aspectos médicos de los que se tratan en esta comunicación, 
sobre todo los referentes a los aspectos de primeros auxilios o socorrismo.

PALABRAS CLAVE: Senderismo; Primeros Auxilios; Excursionismo; Socorrismo; s. XX.

En aquesta segona comunicació és on exposarem com el petit manual 
d’excursionisme dedica tot un capítol, concretament el desé, als primers auxilis 
o socorrisme d’una forma molt acurada i amb una català excel.lent propi de 
l’època. Acompanyem la presentació de les imatges il.lustratives del llibre que 
hem anat insertant al llarg del text.

X. pRIMERES CURES

L’excursionista ha d’estar preparat per a poder socórrer un company seu que 
prengui mal. Una primera cura administrada a temps pot salvar una vida. 
L’excursionista, a més, amb la camaraderia i altruisme envers els companys que 
aprèn fent excursions en colles, pot prestar valuosos serveis socorrent a qualsevol 
persona que ho necessiti.

Cal tenir ben present que els tractaments descrits a continuació són purament 
cures interines i preliminars, que hom ha d’administrar mentre no ha arribat el 
metge, el qual en definitiva és qui ha de tenir compte del malalt. Auxilieu amb 
rapidersa amb sang freda i amb generositat a qui prengui mal, però envieu a 
cercar el metge de seguida.
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DESINFECCIÓ I CURA DE FERIDES

Una precaució sumament important i que cal portar fins a l’exageració, és la de 
la desinfecció més absoluta, no solament del lloc on hi ha el mal, sinó de les 
mans de qui el cura, benes, objectes, etc, que hom hi posa o que han d’estar en 
contacte amb els medicaments. Es millor no curar de moment una ferida que no 
pas infectar-la. Certs objectes (agulles, ganivets, etc.), hauran d’esser cremats 
durant tres o quatre minuts en una flama d’alcohol; si és un pot, és útil tirar 
l’esperit de vi a dins i encendre’l. Quant a la roba, instruments, etc., la millor cosa 
és fer-ho bullir en aigua durant un quart.

Per preparar un desinfectant antisèptic cal fer bullir un litre d’aigua on hi ha 50 
centigrams de sublimat, o 40  grams d’àcid bòric, o 20 d’àcid fènic. Fer-hi bullir 
durant un quart boletes de cotó hidròfil, que serviran per rentar la ferida.

Les mans són ben rentades amb sabó i aigua tan calenta com hom pugui resistir. 
Es freguen després amb alcohol. Finalment hom s’hi tira un raig del desinfactant 
o solució antisèptica; segon, una capa de cotó hidròfil humid i espremut; tercer, 
una capa de cotó fluix sec, i quart, la bena.

Si hom no té tants elements a mà, pot practicar una cura no tan perfecta com 
segueix: Rentar la ferida amb aigua bullida calenta. Fer bullir en aigua amb 
sal, durant un quart almenys, un o diversos mocadors nets, en un pot ben net. 
Rentar-se escrupolosament les mans amb aigua i sabó. Posar sobre la ferida les 
compreses bullides ben calentes. Lligar-les amb una altra peça de roba.

Tenint tintura de iode, la millor cura és pintar-ne bé la ferida. Posar-hi a sobre una 
gasa asèptica, cotó fluix i la bena.

pRIMERS SoCoRS.

 El primer socors és transportar el malalt sense perill d’agreujar-lo. Si no té 
coneixement, convé no tocar-lo. Deixar-lo ben ajegut, amb el cap tan baix com es 
pugui. Si hi ha urgència, portar-lo horitzontalment amb el cap més baix que els 
peus. Si té coneixement, preguntar-li de què es dol i la causa del mal. Si sembla 
que té un membre trencat, immobilitzar-lo  abans de transportar-lo. Si té una 
ferida, rentar-la i curar-la tot seguit. Si té convulsions (epilèpsia), descordar-li els 
vestits, separar els objectes amb què es podria fer mal; esperar, si es possible, 
la fi de la crisi per a transportar-lo. Si té esgarrifances, abrigar-lo bé i escalfar-lo 
amb pedres o rajoles calentes; fregues amb draps calents. Si té vòmits, no donar-
li cap beguda, i posar-li draps calents a l’estómac. Pensar en la possibilitat d’un 
emmetzinament, i informar-se del què ha pres.

Aviseu de seguida el metge, en tot els casos.
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TRANSpoRT DE MALALTS

Alceu el malalt fins que quedi agenollat. Poseu-vos ajupits davant seu, de manera 
que la vostra espatlla dreta estigui sota el seu ventre. Passeu el braç dret entre 
les seves cames, abraçant la seva cuixa dreta. Tombeu-lo sobre la vostra espatlla, 
i amb el braç esquerre feu que el seu braç dret, passant per la vostra espatlla 
esquerra, caigui sobre el pit, i agafeu el seu puny amb la vostra mà dreta. Alceu-
vos (fig. 20).

A la cintura de la persona que heu de socórrer, li lligueu una corda que acabi 
amb una baga, la qual us passeu pel coll. Camineu a quatre grapes, arrossegant 
el malalt (fig. 21).  

Portar-lo als braços com una criatura, o a coll-i-be.

Dues persones fent la cadireta porten el malalt, els braços del qual s’agafen als 
colls d’elles. Si hom no es pot valer dels braços, els qui porten el malalt es donen 
solament la mà dreta de l’un amb l’esquerra de l’altre, i els altres dos braços se’ls 
passen pel coll o per la cintura.

Dues persones porten el malalt ajegut, agafant-lo l’una pel cap i l’altra pels peus.

Hom pot improvitzar lliteres amb moltes coses: amb una escala, una fusta plana, 
etc., tenint compte de fer coixí amb mantes, roba, etc.; o bé amb dues branques 
i una corda (fig. 22), o amb dues branques i un sac. Girant una americana o 
armilla al revés, i cordant-la amb les mànegues a la part de dins, per les quals 
hom hi passa un bastó, s’obté també una llitera. (fig. 23).

Respiració artificial.

 Són molts els casos en què una persona aparentment morta pot ésser retornada 
a la vida, a condició que hom tingui prou paciència per fer-li la respiració artificial 
durant el temps necessari, a voltes més d’una hora. Mentre hi hagi un lleu 
símptoma de vida (calor, pols, etc), hi ha el deure de prosseguir la respiració 
artificial.

Mètode de Sylvester1.- El pacient està ajegut de boca enlaire a l’aire lliure, en 
un lloc pla, el pit alçat per quelcom que se li ha posat sota l’esquena; coll, pit i 
vintre, lliures de tota opressió; la boca, oberta per un tap o tros de fusta posat 
entre les dues barres, es neteja bé de la sorra, mucositats, etc. que hi pogués 
haver; la llengua s’estira amb els dits fent que resti fora de la boca.

L’operador es posa darrera el cap. I) Agafa els colzes del pacient, que té els 
braços en flexió, i els tira amunt i enrera, descrivint un arc de cercle, fins als 
costats del cap (fig. 24). D’aquesta manera s’eixampla el pit, fent-li entrar l’aire, 
imitant la inspiració. 2) Els braços són mantinguts enlaire durant dos segons. 3) 
Tornar a baixar els braços apretant-los fort contra els costats del pit durant dos 
segons. Així s’expulsa l’aire del pit, imitant l’espiració (fig.25).

Els moviments han d’ésser efectuat d’una manera ben regular, de 15 a 20 
vegades per minut, seguint el ritme de la respiració. L’operador pot guiar-se per 
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la seva respiració pròpia, o comptant lentament I i 2 per alçar els braços; 3 i 4, 
per abaixar-los i comprimir el tòrax.

Mètode de Schaeffer2:- El pacient jeu de boca terrosa, amb els braços estesos 
més enllà del cap; li ha estat netejada la boca, la llengua surt pel seu propi pes; 
la cara està girada a un costat; un plec de roba es posa sota el pit (fig. 26).

L’operador s’agenolla al costat i posa les seves mans damunt la darrera costella 
de cada banda, i pròximes a llurs extrems. Sense doblegar els braços, l’operador 
fa caure tot el seu pes sobre les seves mans tirant-se endavant. Aquesta pressio 
es manté durant tres segons, al cap dels quals es fa cessar sobtadament. L’aire 
entra als pulmons, i després de dos segons hom torna a apretar. Els dos temps 
–pressió i relaxament – han de durar en conjunt uns cinc segons; són, doncs, 
executats només unes 12 ó 15 vegades per minut.

Un cop el pacient ha recobrat la respiració natural, cal activar la circulació de la 
sang i augmentar la calor, posant-li vestits secs, fent fregues, aplicant-li draps o 
rajoles calentes, ampolles d’aigua calenta, etc.

La respiració artificial  cal usar-la en casos d’asfixia, síncopes, persones 
aparentment negades, etc. En aquest darrer cas, hi ha persones que ha estat 
reanimades al cap de més de dues hores d’ésser-los practicada la respiració 
artificial.

HEMoRRÀGIES.

El cor fa anar la sang per les artèries envers les extremitats. La sang que retorna 
al cor hi va per les venes.

En les hemorràgies venoses, la sang és fosca i surt d’una manera contínua. Són 
aturades per la compresió més enllà de la ferida en relació al cor per mitjà d’un 
lligam circular al volt del membre ferit o sobre la ferida mateixa.

En les hemorràgies arterials la sang és vermella i surt a glopades regulars. Són 
aturades per la compressió més ença de la ferida, o sigui entre la ferida i el cor.

La compressió pot ésser directa o indirecta.

Compressió indirecta o a distància és l’exercida  sobre l’artèria per a evitar que 
continuï escolant-se de la sang lluny de la ferida.

Els tres punts que poden apretar-se són:

L’artèria humeral envers la meitat i a l’interior del braç, al caire intern del bíceps: 
per a ferides al braç, avantbraç, puny i mà.

L’artèria femoral al mig de l’angonal (juntura de la cuixa i el ventre=, o regió 
immediatament a sota: per a ferides a la cuixa, cama o peu.

L’artèria caròtida primitiva envers la meitat del coll, entre la nou del coll i el 
muscle que apareix com una corda en tensió en girar el coll cap a un costat: per 
a ferides del coll i cap.
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La compressió es fa amb el cap dels quatres dits posats al llarg de l’artèria, 
mentre el dit gros es col·loca al costat oposat cercant un os com a punt de 
recolzament. La pressió augmenta fins que la sang s’atura.

Com que és un procediment cansat, hom n’usa altres de mecànics:

La lligadura al volt del membre, amb una bena, mocador, etc. Es dolorosa i fa 
inflar el membre ferit, podent causa la gangrena. La lligadura és sols provisional.

El garrot consta: I) d’un tap, bena cargolada, un tros de fusta o una pedreta plana 
o arrodonida que hom embolica amb un drap i posa damunt l’artèria; 2) d’un 
lligam circular ample per a sostenir l’anterior en son lloc; 3) una placa resistent 
–placa de cinturó, etc.- que posada en front de I) proteigeixi la pell al lloc on ha 
de fer-se la torsió del lligam; 4) un tronc, ganivet, cullera, etc., que ficat dins la 
lligadura pugui estrènyer-la cargolant-la. La torsió s’atura en cessar l’hemorràgia. 
L’extrem del bastonet o garrot es lliga amb un cordill a la lligadura perquè no 
s’afluixi (fig. 27).

Aquest mètode té els mateixos defectes que l’anterior, i per tant és sols provisional.

El torniquet consta de dos bastons que hom col·loca a banda i banda del membre 
que cal comprimir, diametralment oposats, i lligat fortament per llurs dos extrems. 
Un d’ells ha d’apretar transversalment l’artèria (fig. 28).

Té l’avantatge sobre els sistemes anteriors que, no oprimint totalment el membre, 
permet la circulació venosa en certs llocs.

La compressió directa és la feta en la ferida mateixa. Hi ha aquesta regla general: 
la ferida no ésser tocada mai, si hom no té la seguretat de no infectar-la. Sols hi ha 
una excepció: si l’hemorràgia continua a pesar de les compressions indirectes, 
i hi ha perill de mort, per causa de l’escolament, cal fer una compressió en la 
ferida mateixa, encara que hom corri el risc d’infectar-la.

Al cos o tronc, la compressió ha d’ésser directa.. Aquesta compressió pot hom 
fer-la ficant suaument els dits a la ferida per a tapar el forat d’on ix  la sang, o 
tamponant la ferida. En aquest cas hom la neteja bé, per veure el forat d’on brolla 
la sang; sobre aquest hom posa un tampó de cotó hidròfil, i d’altres a sobre fins 
a deixar ben plena la cavitat de la ferida i que encara quelcom en surti. Hom ho 
cobreix amb un drap en quatre dobles o cotó fluix, i tot plegat ho lliga amb una 
bena o mocador, etc, un xic estret.

No havent-hi res a mà, hom agafa un mocador net, hi enfonsa l’índex al mig fent 
com un dit de guant o bossa, que és omplerta d’herbes, molsa, draps o àdhuc 
terra, i el posa a la ferida sobre el lloc d’on raja la sang; després, hom lliga aquest.

Si feta la compressió sobre l’artèria, l’hemorràgia continua, és que també hi ha 
hemorràgia venosa i cal fer una compressió a l’altre costat de la ferida.

Si el pacient, per causa de la pèrdua de sang té tendència a desmaiar-se, poseu-
lo ajegut amb el cap més baix que el cos, i les quatre extremitats sostingudes 
verticalment, per tal que tota la sang sigui concentrada al cervell. 
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CopS I FRACTURES.

El tractament per als cops és: repòs del membre ferit, compreses d’aigua ben 
freda renovades sovint; després, compreses d’aigua salada, o amb vinagre, 
alcohol camforat, tintura d’àrnica3, etc. Si hi ha sangtraït, comprimir-lo lleument 
amb un tampó de cotó o uata sota la bena. Donar al pacient una beguda d’aigua 
amb sucre i un estimulant (tintura d’àrnica3, cafè, etc.). Si hi ha desmai, reanimar 
el pacient tal com resta dit en el síncope.

Les torçades de peu, de la munyeca, genoll o altres articulacions, consisteixen 
en l’esquinçament dels lligaments, però sense desplaçament dels ossos. Fa una 
dolor molt viva en el moment de l’accident; l’articulació s’infla; una infiltració 
de sang apareix sota la pell; els moviments de l’articulació, si bé dolorosos són 
possibles, cosa que distingeix aquest accident de la luxació.

Tractament: una hora o dues de banyar l’articulació torçada, en aigua, o ben 
freda o ben calenta (45 o 50º). Després, 20 o 30 minuts de massatge, des de 
l’extrem a la part superior del membre, per a facilitar la circulació de les venes. 
Compreses d’aigua blanca o alcohol camforat mantingudes per un bandatge ben 
estret.

La luxació (desllorigament) és el desplaçament dels ossos de les articulacions, 
de llur posició normal. Hom sent una dolor molt viva en diversos llocs de 
l’articulació, la juntura és deforme, i el membre luxat és més curt o més llar que 
el sà; finalment, tots o alguns dels moviments no poden efectuar-se.

Avisar el metge amb urgència. Mentrestant, posar-hi compreses d’aigua freda i 
immobilitzar el membre com en una fractura.

La fractura (os trencat) pot ésser complicada o simple, segons que els ossos 
trencats foradin o no els teixits que els envolten.

Símptomes: dolor en el moment de la fractura, i després, en tocar o moure el 
membre fracturat, impossibilitat de servir-se’n; deformació del membre; poder-lo 
moure per un lloc diferent del de l’articulació. Movent-lo, hom sent uns cruixits 
deguts al fregadís entre els dos trossos d’os. Si un os surt a l’exterior hi ha prova 
palesa de fractura complicada. Avisar el metge de seguida; a ell correspon la 
tasca de tornar els ossos al seu  lloc.

Mentrestant, si hi ha hemorràgia, atureu-la. Si no, tot el que cal fer és immobilitzar 
el membre trencat, cosa que hom pot obtenir de moltes maneres: lligant-lo entre 
dues fustes, o cartrons, branques, bastons, etc., suficientment llargs i amples i 
prèviament encoixinats. Per la cama va bé subjectar-la entre les dues meitats 
d’una manta, cadascuna de les quals ha estat cargolada en un bastó (fig. 29). 
Per a les mans, braços i espatlles van bé bandatges que s’immobilitzin i es 
sostinguin: un mocador, la camisa o l’americana serveixen.

Si hom no té res més a mà, pot lligar la cama trencada a la bona, o el braç trencat 
al cos.

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 127-136, ISSN: 0213-0718

 Jesús Sabaté i Fort



133    

Com menys hom toqui el membre malalt millor, car la fractura és sumament 
dolorosa per al pacient.

Solament en el cas que el membre estigui deformat i sigui absolutament necessari 
posar els ossos a lloc, hom intentarà fer-ho. L’operador agafa el tros inferior del 
membre trencat, com més lluny millor de la fractura, i l’estira d’una manera suau, 
contínua i progressiva, i sense sotragades, provant de posar-lo en la seva posició 
normal. Mentrestant, un altre home agafa el membre trencat per son tros superior 
i el manté en el seu lloc normal. Aquesta tracció continua fins a deixar enfrontats 
els dos fragments d’os. Cal evitar tot altre moviment que no sigui el de tracció, 
puix encara empitjoraria la fractura.

SÍNCopE I ASFÍXIA.

Les causes del síncope són diverses: calor o fred, inanició, excés de fadiga o 
dolor, emocions fortes, commocions, hemorràgies, etc. Son tractament està ja 
descrit.  L’asfíxia reconeix distintes causes: obstacles a l’entrada de l’aire als 
pulmons (estrangulació, sufocació, cos estrany a les vies respiratòries, calor, fred, 
el llamp, etc.), privació d’aire respirable (submersió a l’aigua, mal de muntanyes, 
escassetat d’aire en una cambra closa, emanacions de cups, forns de calç, etc.), 
gasos deleteris (gas d’il·luminació, clavegueres, pous morts, brasers, vapors 
tòxics, etc.)

El tractament consisteix en apartar ràpidament el perill del malalt i en afavorir la 
reoxigenació de la sang amb la respiració artificial i altres mitjans esmentats per 
al síncope.

INToXICACIoNS.

Els símptomes generals dels emmetzinaments són: cremor a la boca de l’estómac, 
gust estrany a la boca, malestar que sobtadament, nàusies, vòmits, mal de 
ventre. Sovint hi ha erupcions a la pell. Agitacions, convulsions, deliri.  Aviseu el 
metge amb urgència. 

Mentrestant, convé provocar vòmits a l’intoxicat, ficant-li els dits a la boca, fent-li 
beure aigua calenta a glops, o de 5 a 10 centígrams d’emètic en un got d’aigua, 
a glops, etc.; o bé fent-li beure diverses gots grossos d’aigua tèbia cada 10 
minuts, i fent-los vomitar cada vegada posant-li el dit a la gola; això equival a un 
lavatge de l’estómac. Net l’estómac, cal netejar els intestins amb una forta purga 
o enema.

Donar el contraverí és cosa del metge. Però hom pot donar a l’intoxicat aigua 
albuminosa (quatre clares d’ou per un litre d’aigua), o oli d’oliva: aquestes 
substàncies protegeixen les parets de l’estómac contra l’acció irritant de les 
metzines. Hi ha una regla general: l’emmetzinament per àcids és combatut per 
les sals; el de sals, pels àcids.
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Mentrestant convé afavorir l’eliminació del tòxic absorbit per totes les secrecions, 
administrant begudes calentes (aigua de borratxes, te, aigua de violetes), fent 
enèrgiques friccions per tot el cos, escalfant-lo bé amb ampolles d’aigua calenta, 
etc.

Si hi ha congestió (vermellor escarlata a la cara), compreses fredes al front, 
mostasses a les cames, sangoneres a darrera les orelles.

Si la cara és molt groga i la respiració s’encalla, fer la respiració artificial.

Si el mal de ventre és molt fort, cataplasmes de farina de llinosa amb 10 o 15 
gotes de làudan.

Per a la intoxicació per musclos, 10 gotes d’amoníac en un got gros d’aigua. Te 
o cafè calent.

Per a la intoxicació per fòsfor, aigua albuminosa amb magnèsia. No res d’oli. 
Aigua avinagrada (100 grs. de vinagre per litre d’aigua).

Cremades.

 Si veieu que se us encenen els vestits, no correu; ajeieu-vos a terra; emboliqueu-
vos amb un cobrellit, una alfombra, una cortina, etcètera.

La roba ha d’ésser tallada i treta ràpidament, però amb compte per a no arrancar 
la pell dels trossos sans.

Aïlleu la cremadura del contacte amb l’aire (fiqueu el membre cremat durant 
algunes hores en un bany d’aigua fresca, compreses d’aigua fresca, untar-lo de 
vaselina o d’oli o d’aigua de calç i oli, patates crues trinxades, etc.)

Si s’hi ha fet butllofes, rentar suaument les cremades amb aigua bullida o 
aigua bòrica tèbia, buidar les butllofes foradant-les amb una agulla o estisores 
cremades, però sense arrencar la pell. Posar àcid bòric en pols a la cremada, o 
compreses de gassa untada amb vaselina boricada.

Si els teixits estan destruïts fins a l’os, cureu-ho amb aigua bòrica.

picades o mossegades.

Punxada d’espines: treure l’espina, fer sortir sang de la ferida, rentar-la bé, pintar-
la de tintura de iode. Posar-hi esparadrap per a evitar la pols.

Picades d’abelles, vespes, etc.; no rascar-se la picada i procurar extreure l’agulló, 
que hi resta. Compreses d’aigua fresca salada, d’aigua de Colònia o de gotes 
d’amoníac, vinagre; pintar-la amb tintura de iode. Si la dolor és molt forta, 
aplicar-hi unes gotes de làudan. La picada de vespa dins de la boca és greu; cal 
avisar al metge.

Les mossegades de serp no són greus. Cal, però, evitar que el verí sigui absorbit, 
fent una lligadura ben estreta més enllà de la picada; netejar la ferida i esprémer-
la bé, perquè en surti sang i verí. Si hom no té cap tall als llavis ni ferida a 
la boca, xuclar el verí a la ferida sense por, o posar-hi una ventosa. La ferida 
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pot cauteritzar-se amb un ferro roent o un carbó encès, o bé compreses de 
permanganat de potassa a l’1 per 100.

 Les mossegades d’un gos o gat rabiós són tractades igual. Lligadura. Rentar 
la ferida amb aigua bullida calenta o alcohol, pintar-la amb tintura de iode. 
Cauteritzar-la amb un filferro roent.

Portar de seguida el pacient a un institut anti-ràbic.

objectes estranys als ulls, nas, orelles, gola.

- a) Si entra una brosa o insecte a l’ull, no fregar-se’l, sinó tancar-lo.  S i 
és sota la parpella inferior, abaixar-la tant com sigui possible, i amb la punta del 
mocador treure la brossa. Si és sota la superior, abaixat aquesta sobre la inferior, 
les pestanyes de la qual la netejaran. O bé (fig. 30), posar un llumí sobre la 
parpella, girar-la enlaire i treure la brossa.

b) Per al nas i les orelles no cal utilitzar instruments. Facilitar la sortida de 
l’objecte estrany amb l’aplicació d’una susbstància lubrificant.

c) Si hom s’ha empassat un objecte que resta a la larinx, provocar un vòmit i 
cridar el metge.

Comentari final: Tot i que trobem métodes obsolets com els de la respiració 
artifical i intoxicacions, podem observar els principis generals de socorrisme o 
primers auxilis emprats en la medicina d’avui, pel que la lectura de tots aquests 
aspectes mèdics es fa prou valuosa com a referencia de coneixement de l’època 
d’impressió del llibret.

NOTES

1  Un mètode obsolet de la respiració artificial: el pacient es recolza sobre la seva esque-
na, amb els braços aixecats cap als costats del cap, mantingut allà temporalment, a conti-
nuació, es porta cap a baix i pressionat contra el pit. Moviment que es repeteix 16 vegades 
per minut ..... Henry Robert Silvestre era un Metge Anglès, nascut el 1829 a Londres, va 
morir al març de 1908. Henry Robert Silvestre va atendre a la King’s College a Londres. Es 
va convertir en un membre del Col · legi Reial de Cirurgians el 1853 i el 1855 va obtenir 
el seu doctorat en medicina a la Universitat de Londres. Posteriorment, va treballar com a 
associat al King’s College i metge consultor del Dispensari Clapham General. El 1883 va 
rebre la medalla d’or Fothergill (per valor de 50 Guinees) de la Reial Societat Protectora 
d’Animals, a la qual va ser assistent de medicina a Clapham. Silvester va ser l’inventor de 
la inflació hipodèrmica, un mètode per a la fabricació d’homes i animals insubmergibles.

H. R. Silvester. A new method of resuscitating still-born children, and for restoring per-
sons apparently drowned or dead.

British Medical Journal, 1858: 576-579. The discovery of the physiological method of 
inducing respiration in cases of apparent death from drowning, chloroform, still birth 
etc. 3rd edition, London, 1863.

2  Sir Edward Albert Sharpey-Schafer (2 de juny de 1850, Hornsey, Middlesex - 29 març 
de 1935, a North Berwick, Lothian de l’est) va ser un fisiòleg de l’Anglès, que va encunyar 
el terme “insulina” després de teoritzar que una substància individual del pàncrees és la 
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responsable de la diabetis mellitus. També va encunyar el terme “sistema endocrí” de 
les secrecions de les glàndules de secreció interna, després de demostrar l’existència 
d’adrenalina (juntament amb George Oliver) el 1894. Mètode de Schafer de la respiració 
artificial porta el seu nom.

3  La seva principal propietat és la d’incrementar la circulació sanguínea local.   Per aixó, 
és molt utilitzada en cas de con tusions, cops, hematomes, es guinços i dolors musculars.  
A més, calma el dolor i millora la debilitat muscular i nerviosa.

Nota: La referència al número de les figures en el text són les del llibre comentat.
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mIQuEL HOms I QuER. un FARmAcèuTIc A L’ALTA munTAnyA 
(cARDOnA, 1849-gIROnELLA, 1929)

PUJOL i ROS, Joan 
Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: En aquest treball s’analitza els orígens de la Farmàcia Homs de Gironella, l’únic 
establiment comercial de la vila que manté la seva decoració original gairebé 140 anys 
després de la seva obertura. Fou fundada l’any 1877 per Miquel Homs, farmacèutic de 
Cardona (Bages), iniciant una nissaga de d’apotecaris que l’han regentat fins els nostres 
dies. Es fa esment de les diverses generacions de professionals que hi van exercir i 
s’analitzen els primers llibres copiadors de receptes que es conserven a l’establiment.

PARAULES CLAU: Farmàcia Homs. Miquel Homs i Quer. Joan Homs i Teixidor. Marià 
Homs i Teixidor. Gironella. Segle XIX.

RESUMEN: En este estudio se analizan los orígenes de la Farmacia Homs de Gironella, 
el único establecimiento comercial de la población que mantiene su decoración original 
casi 140 años después de su apertura. Fue fundada en el año 1877 por Miquel Homs, 
farmacéutico de Cardona (Bages), iniciando una genealogía de farmacéuticos que la han 
regentado hasta nuestros días. Se comentan las diversas generaciones de profesionales 
que ejercieron en el establecimiento y se analizan los primeros libros copiadores de 
recetas que se conservan en la botica.    

PALABRAS CLAvE: Farmacia Homs. Miquel Homs Quer. Joan Homs Teixidor. Marià 
Homs Teixidor. Gironella. Siglo XIX. 

INTRoDUCCIÓ

La vila de Gironella, situada al Baix Berguedà, a mitjans segle xix era un poble 
format per un petit nucli de població de 763 habitants que es recuperava amb 
dificultats de la destrucció que va patir després de la Primera Guerra Carlina. La 
gent vivia als carrers d’Olvan, del Pont, al Raval i en una quarantena de masies 
i masoveries escampades pel terme municipal de només 6,84 Km2. Es tractava 
d’un nucli urbà en plena decadència, ofegat per la crisi i la destrucció. Gironella 
però, continuava sent una cruïlla important de comunicacions del Baix Berguedà. 
Des de l’època medieval comptava amb dos ponts: el romànic de Sant Marc, 
que era pas obligat del camí saliner que des de la muntanya de sal de Cardona 
portava cap a Ripoll, Camprodon i Olot, i que fou destruït durant la Primera 
Guerra Carlina i el pont gòtic que travessava el Llobregat just a l’entrada de la 
vila i que facilitava les comunicacions cap a Berga i Vic. Els camins que portaven 
a Gironella eren de bast, però pels volts de 1861 s’estava construint la carretera 
que enllaçava Manresa amb Berga seguint el Llobregat, tot i que la primera 
diligència no va arribar a la capital del Berguedà fins l’any 1864.(1)
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Pel què fa a l’activitat econòmica, la vila comptava amb dos traginers, un paleta, 
un moliner, un espardenyer, un fuster, un ferrer, una taverna y una fonda. La 
contribució industrial de 1862 esmenta únicament quatre teixidors que tenien 
talers de mà.

Però cap a mitjans segle xix aquests teixidors artesanals foren paulatinament 
arraconats per la nova indústria totalment mecanitzada que s’instal·lava 
al Berguedà, de la mà de les colònies tèxtils, situades a la vora del riu i que 
aprofitaven l’energia hidràulica. Des de 1858, els Rosal feien filats i teixits de 
coto en una moderna fàbrica bastida al peu del Llobregat. Finalment, el 4 de 
desembre de 1860, la nova etapa arriba també a Gironella de la mà de Ramon 
Alsina i Postius, àlies Metre, que va comprar el vell molí fariner de la vila, quan 
aquest va sortir a subhasta en aplicar-se la llei de desamortitzacions, amb la 
intenció de reformar-lo i aprofitant la vella estructura va començar a construir 
una fàbrica de filats de cotó. Així mateix, Joan Teixidor i Ballús i la seva muller, 
Raimunda Bassacs, demanaven permís per construir una fàbrica i un molí fariner 
davant del pont de Sant Marc, en terrenys de la seva propietat, obres que van 
començar l’any 1871 (2).

Gràcies a aquesta indústria tèxtil, la vila inicià un creixement que passà dels 
673 habitants que tenia l’any 1857 fins als 3.053 l’any 1897, en part gràcies 
al creixement vegetatiu, però, sobretot, a causa del moviment migratori que va 
suposar la implantació de forma massiva d’indústries tèxtils al costat del riu 
Llobregat i també a la vila de Gironella (3). 

LA FARMÀCIA HoMS DE GIRoNELLA

L’antiga farmàcia Homs de Gironella fou fundada pel farmacèutic Miquel Homs 
i Quer a finals del segle xix. S’instal·là als baixos del número 30 de l’actual 
Avinguda de Catalunya i al pis superior s’hi habilità el domicili particular del 
propietari. A més a més, l’establiment disposava d’un petit jardí botànic en el 
pati annex a la farmàcia amb plantes i arbres que utilitzava el farmacèutic per 
elaborar preparats medicinals. 

Miquel Homs i Quer va néixer a Cardona (Bages) el 12 de març de 1849, iniciant 
una nissaga de farmacèutics a Gironella que encara avui perdura. Era fill de 
Marià Homs i Fàbrega i de Celedònia Quer i Abat, fabricants del ram tèxtil que 
s’havien establert a la vila ducal. Inicià els estudis de batxillerat a l’Establiment 
Lliure de Cervera i va revalidar el grau de batxiller a Lleida el 20 de juny de 1870.

L’any 1870 es va matricular a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de 
Barcelona, on hi cursà estudis segons el pla de 1858, en el qual s’impartien les 
matèries de química general, història natural, matèria farmacèutica, farmàcia 
química i pràctica d’operacions farmacèutiques, entre d’altres, llicenciant-se en 
farmàcia l’any 1874. Va registrar el títol a la subdelegació de Berga, el febrer de 
1877 i va ingressar al Col·legi de Farmacèutics de la província de Barcelona el 9 
de novembre de 1898. Inicià la seva activitat professional a la província d’Osca 
però molt aviat s’adonà que a Gironella hi havia moltes perspectives professionals 
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de futur, entre d’altres raons, la possibilitat de creixement de la vila fruit de la 
construcció de la nova carretera de Manresa a Berga (1860) i del ferrocarril entre 
Manresa i Olvan (1885) (4).

El procés industrialitzador que va viure la comarca a partir del segon terç del 
segle xix, fou el catalitzador que segurament va fer decidir Miquel Homs a obrir 
una oficina de farmàcia a la vila. El cens de Gironella l’any 1877 era de 1.244 
habitants i no hi havia ni metge ni farmacèutic de manera estable. Miquel 
Homs es va establir a Gironella a l’edat de 27 anys i partir d’aquell moment, 
es convertí en la màxima autoritat en les qüestions sanitàries de la vila. Com 
passava en molts pobles de la Catalunya interior, la manca d’un metge estable 
feia que els vilatans es dirigissin a la farmàcia per consultar-hi qualsevol tema 
relatiu a la seva salut. En aquella època, l’establiment restava obert les 24 hores 
del dia. Uns anys més tard, concretament el 25 d’agost de 1879, ja assentat 
professionalment, va casar-se a Gironella amb Dolors Teixidor i Bassacs, filla dels 
fabricants Joan Teixidor i Raimunda Bassacs, fundadors de la colònia tèxtil de 
cal Bassacs i que havien iniciat la seva activitat a la casa dels Bassacs, situada a 
la plaça de la vila de Gironella. Molt probablement, aquest matrimoni es produí 
com a conseqüència de l’amistat existent entre el pare de Miquel Homs i el seu 
futur sogre, tots dos dedicats professionalment a la mateixa activitat.

D’aquest matrimoni van néixer cinc fills: Joan (28-11-1880), Ramona (7-8-
1883), Celedònia (28-6-1888), Marià (29-12-1892) i Ramona (14-9-1896).

Durant aquests primers anys d’exercici a la vila, va haver de fer front a un dels 
capítols més tristos i colpidors de la societat del segle xix i que patien moltes 
famílies de Gironella. Ens referim als elevats índexs de mortalitat infantil que per 
aquells anys feia estralls. A Gironella, a finals del segle xix, la mortalitat infantil 
se situava entorn del 360 per mil i representava un 50,81% de la mortalitat 
global. En aquest sentit, Miquel Homs va preparar diverses fórmules magistrals 
amb força èxit que van ajudar a més d’un gironellenc a créixer amb bona salut. 
El farmacèutic Homs era un home molt meticulós i pacient, però lent i, sobretot, 
un enamorat de la botànica.

Va estar al capdavant de la farmàcia des del 1877 fins a la seva mort, el 9 de 
setembre de 1929. Com a persona profundament religiosa que fou en vida, el 
bisbe de Solsona li concedí, en els funerals celebrats en sufragi de la seva ànima, 
cinquanta dies d’indulgència de la forma acostumada. L’havia succeït primer el 
seu fill Joan, i amb la mort sobtada d’aquest, ho féu l’altre fill seu, Marià.

ACTIVITAT SoCIAL

Com era habitual en aquells temps i com a prohom de la vila, fou nomenat 
Jutge Municipal durant el bienni 1899-1901, segons consta en un ofici de 
l’Audiència Territorial, signat a Barcelona l’1 de juny de 1899. Durant el temps 
que va ostentar aquesta responsabilitat, no va haver de resoldre litigis importants 
dels gironellencs. Segurament, la tasca més destacada que realitzà en aquest 
camp fou el registre de naixements d’un bon nombre de gironellencs, nascuts al 
tombant del segle xx (5).
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Juntes de Sanitat

El seguiment de les actuacions de la Junta Municipal de Sanitat permet conèixer, 
no tant sols l’estat sanitari de la població i la seva evolució, sinó també la 
participació dels sanitaris en els temes de la higiene pública, la presència dels 
mateixos en la seva composició i la seva actuació, entre d’altres qüestions. Per 
una Reial Ordre de 18 de novembre de 1840, la Junta Suprema de Sanitat 
assumia les competències en matèria d’higiene pública i política sanitària. 
Fins aleshores les actuacions no es produïen de forma estable, sinó que es 
reduïen a ser les respostes davant de determinades circumstàncies conjunturals 
epidèmiques. Així mateix, l’any 1847 es van crear les juntes locals de Sanitat. La 
de Gironella va tenir una vida molt inestable, al menys això és el què es dedueix 
de la documentació consultada. Però a partir de 1884 es consolida i adquireix 
un caràcter més regular. A Miquel Homs el trobem documentat com a vocal 
farmacèutic de la Junta Local de Sanitat de Gironella a partir de 1884 i la seva 
presència s’hi mantindrà constant fins a finals de l’any 1911. Al cap d’uns anys, 
concretament l’any 1922, es substituït a la junta pel seu fill Marià, càrrec que hi 
va ostentar fins a la dècada dels anys quaranta del segle passat, moment en què 
fou nomenant Inspector Farmacèutic Municipal (6).  

Activitat política 

La medicina i la farmàcia són dues professions de servei, les més properes a 
les persones i les que denoten una preocupació constant per les necessitats 
més bàsiques de l’individuo. Aquest esperit de servei als altres, propi de les 
professions sanitàries, fa que alguns d’aquests professionals, sense abandonar la 
seva vocació, estenguin aquesta actitud a l’àmbit polític, passant de preocupar-se 
pels pacients a fer-ho també pels ciutadans. En aquest sentit, Miquel Homs no 
va exercir càrrecs polítics, llevat del de Jutge Municipal, com ja hem comentat, 
però si que fou un carlí de soca-rel.

Sembla que un sector important de la vila havia estat carlí o simpatitzant d’aquesta 
ideologia pel què podem constatar a partir de la documentació conservada a 
l’arxiu municipal sobre la Tercera Guerra Carlina. Per això no ens ha d’estranyar 
que la primera associació netament política que trobem constituïda a Gironella, 
el 29 d’abril de 1894, sigui el Círculo Tradicionalista, que tenia com a objectiu 
sostenir i propagar les doctrines de la comunió carlista. Per la llista de socis que 
hem consultat, veiem que en formaven part la majoria de propietaris de Gironella 
(7).

Malgrat que en la relació de membres fundacionals de l’entitat no hi trobem 
documentat a Miquel Homs i Quer, si que a partir de l’any 1909 consta com a 
soci de la Joventut Carlina de Gironella, el seu fill Marià Homs. L’any 1900, amb 
l’intent d’aixecament carlí que es va produir, i possiblement amb la intenció de 
no veure’s-hi implicada l’associació, el seu president va enviar una carta al batlle 
comunicant que quedava dissolta aquesta entitat. Malgrat tot, devia continuar 
funcionant perquè l’any 1909, Miquel Homs fou convidat a la missa de difunts i 
al funeral que la Joventut Carlista de Gironella va celebrar per Carles de Borbó i 
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Àustria-Est, conegut entre els partidaris del carlisme com a Carles vii (8). De fet, 
l’any 1932 el Partit Carlista encara era present a la vila. 

L’ESTABLIMENT

Actualment, l’antiga farmàcia Homs de Gironella és l’únic establiment comercial 
de la vila que conserva la seva decoració i mobiliari original (9).

L’establiment s’instal·là en un edifici de petites dimensions (15 m2) amb un 
mobiliari que no presenta una excessiva qualitat en la fusta, però que va tenir una 
decoració pictòrica i estètica molt treballada.

L’espai de dispensació consta d’un taulell envoltats de petits arquets ogivals 
i que en la seva part frontal també reprodueix els arcs i les columnes de les 
parets laterals. El cordialer es troba al seu darrere protegit amb portes corredisses 
de vidre on s’hi conserven els pots de vidre de tintura i pólvores i els pots de 
ceràmica dels extractes. A banda i banda del taulell, també amb arcs ogivals que 
reposen sobre columnes de fusta marbrejades, hi trobem unes prestatgeries. Aquí 
s’hi conserva una important col·lecció de pots centenaris, de ceràmica blanca, 
decorats amb els símbols mitològics de farmàcia, la copa d’Higea encerclada per 
la serp.

A sobre del taulell hi ha una balança de precisió protegida per una vitrina de fusta 
i vidre, que presenta la mateixa ornamentació amb arcs ogivals i capitells de la 
farmàcia i una altra de plats, per a mesures més grans. Així mateix,  també s’hi 
pot veure un microscopi de començaments de segle xx i un pindoler.

Els gairebé 100 pots de farmàcia que es conserven a la farmàcia Bovet-
Franch —nom que rep l’establiment en l’actualitat— formen una col·lecció 
singular. Són escassos els exemples d’una col·lecció tan àmplia. Segurament, 
en obrir la farmàcia, la col·lecció arribava fins als 125 exemplars. Els pots, molt 
probablement, són contemporanis del moment de fundar la farmàcia i tenen com 
a principal element de valor que són fets a mà i com hem comentat, decorats 
amb els símbols mitològics de la farmàcia, la copa i la serp i tenen l’ornamentació 
en color negre. La majoria de pots del segle xix tenien una decoració floral i 
procedien de València o bé de Castella, tot i que la producció a Catalunya, també 
era important (10).

A principis d’aquest segle, es va iniciar una profunda restauració de la botiga 
que va culminar l’any 2002, any en el qual la farmàcia arribava al 125 
aniversari. Actualment l’establiment s’ha convertit en un petit museu d’una 
oficina de farmàcia. Les obres de restauració les va dur a terme la gironellenca 
Lourdes Ricart, besnéta del fundador, llicenciada en Belles Arts i especialista en 
restauració. 

La restauració ha permès posar-ne al descobert les pintures originals, treure 
la grisor que havia deixat el fum en el sostre i retrobar-se amb l’ornamentació 
floral de la sanefa, on predominen els vermells, els verds i els ocres. Algunes 
renovacions de la pintura que s’hi havien fet havien amagat el marbrejat dels 
pilars. 
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S’hi ha restaurat la pintura, la fusteria, el llum modernista que penja del centre 
del sostre, els llums de carbur originals, els radiadors de ferro colat decorats 
també amb motius florals, la bàscula i les sis banquetes de freixe i noguer que 
va encarregar Miquel Homs a un artista de la família, Andreu Ponsharnau, de 
Barcelona, on hi tenia una fusteria. 

Entre els documents que es conserven a l’arxiu de la farmàcia hi trobem algunes 
cartes on s’explica com a través del transport de la fàbrica tèxtil de cal Bassacs 
es feia arribar medicaments i productes elaborats en establiments d’adrogueries 
farmacèutiques de Barcelona com ara les de J. Viladot i el Dr. Andreu. També 
es conserven algunes etiquetes de productes farmacèutics elaborats per Miquel 
Homs, diversa documentació de tipus familiar i alguns volums de la seva 
biblioteca original. 

La rebotiga, de petites dimensions, estava situada a la part posterior dreta de 
l’establiment i s’hi accedia per una de les dues portes simètriques situades 
darrera del taulell. L’altra, la de l’esquerra, donava pas a un petit despatx. A sobre 
de les portes hi ha dos busts, dels metges Galè i Hipòcrates.

ELS LLIBRES CopIADoRS DE RECEpTES

A la farmàcia es conserven dos receptaris de finals del segle xix. El primer llibre 
copiador de receptes, on Miquel Homs anotava les dispensacions de pomades, 
xarops, pólvores, ungüents, emplastres i matèries primeres, té un format vertical 
de 210x150 mm. La portada és de cartolina folrada amb paper francès pintat 
de color fosc, amb una etiqueta a la part central del terç superior de 100x65 
mm, on hi consta la llegenda “Libreta de prescripciones de Miguel Homs y Quer. 
Gironell. 1 de enero 1878”. Té 76 pàgines interiors sense numerar, cosides amb 
fil en la seva part central, formant un sol plec. 

Presenta un bon estat de conservació, amb algunes pàgines amb la tinta poc 
contrastada. De lletra clara, a la part esquerra de cada pàgina hi consta el cognom 
del facultatiu que fa la prescripció. A la part central hi ha anotada la recepta i 
les formes farmacèutiques, i a la part dreta el preu de la fórmula en rals i quarts. 

La primera prescripció que trobem anotada al receptari la va fer el farmacèutic 
Miquel Homs i es tracta d’un xarop de quina i ferrugina. La segona és del metge 
Josep Tresserra i Espel i anava destinada a una persona que presentava una 
patologia cardíaca. Aquest primer receptari, comença l’1 de gener de 1878 i 
acaba el 18 de maig de 1878. En total hi ha anotades 1.086 prescripcions. 
Per mesos, trobem el mes de gener amb 179 prescripcions, el febrer amb 181, 
el març amb 289, l’abril amb 242 i el maig amb 195 (fins el dia 18). A partir 
d’aquestes dades, podem afirmar que Miquel Homs va elaborar més de 3.000 
fórmules durant aquest any 1878, una quantitat molt considerable en aquella 
època (11). En aquest primer receptari hi trobem documentats 23 metges, a més 
a més del farmacèutic Homs que hi signa 224 prescripcions pròpies. D’aquests 
23 metges, n’hem pogut identificar 18.  
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Pel que fa a l’àrea d’influència de la seva clientela, la majoria de prescripcions 
són fetes per metges de Gironella i de Casserres. Així, Josep Anfruns i Espel, 
que exercia a Gironella, signa 348 prescripcions, mentre que  Josep Tresserra 
i Escayola, que aleshores ho feia a Casserres, en signa 331. El segueixen en 
nombre les de Miquel Homs que com ja s’ha comentat, n’hi consten 224. En 
quantitat molt inferior trobem les de Josep Calderer i Vilarrasa, de la Pobla de 
Lillet, amb 56, i Roc Rovira i Teixidor, de Puig-reig, amb 53. La presència al 
receptari de la resta de professionals es molt puntual. Entre aquests, trobem 
preparats per a pacients de Berga, Santa Maria de Merlès, Olvan, Sant Boi de 
Lluçanès, Vic o Balsareny. Com a curiositat, citar dues prescripcions: una per a 
un pacient de Canet de Mar i l’altra per a un de Barcelona. A partir de les dades 
que es desprenen del receptari, podem constatar l’augment de clientela d’algun 
dels professionals citats. Així, Roc Rovira i Teixidor que acabava de llicenciar-se, 
durant els primers mesos només hi consta una prescripció seva, concretament el 
10 de febrer, però als mesos d’abril i maig es produeix un increment important de 
la seva presència al receptari passant a 20 i 32 respectivament, tenint en compte 
que durant aquest darrer mes només hi consten anotacions fins al dia 18.

La gran majoria de les formes farmacèutiques d’aquest primer receptari contenen 
làudan de Sydenham, opi, belladona, digital o cascall. També hi trobem anotades 
pomades mercurials simples o compostes i prescripcions amb ferro o amb iode. 
Cal ressaltar el nombre considerable de sangonelles venudes  a la farmàcia 
durant aquests cinc primers mesos de 1878. Cal dir, que a finals del segle xix, la 
terapèutica basada en les sagnies ja no era un tractament amb plena vigència, 
tot i que encara era utilitzat de forma esporàdica. De totes maneres, cal anotar 
que la majoria de vendes de sangonelles estan destinades a professionals amb 
formació medicoquirúrgica, que en aquella època encara no havien abandonat 
definitivament aquesta terapèutica (12).

El segon llibre receptari, de tipus molt més clàssic, datat gairebé vint anys més 
tard, comprèn des de l’1 de novembre de 1895 fins al 15 de novembre de 1896. 
De format apaïsat de 320x220 mm, té 125 fulles sense numerar, està cosit 
amb fil vegetal, enquadernat amb tapa dura i cantoneres de llautó. A la portada 
hi ha estampat el títol “Recetario”. Aquest volum és d’impremta i hi consta el 
nom de l’editor: Rubert Hermanos de Barcelona. Les fulles estan dividides en 
sis columnes, en las quals hi consta el número de recepta; el nom del facultatiu 
(metge o manescal); a continuació, la més ampla i més ressaltada, per enregistrar 
la prescripció; una del preu en pessetes i cèntims i finalment una última columna 
d’observacions. En una anotació marginal manuscrita, Miquel Homs hi escrivia 
també el dia del mes que feia la prescripció. Està escrit amb ploma, lletra clara i 
molt llegible. Conté un total de 5.318 prescripcions, que correspon a un període 
de poc més d’un any. En aquest segon receptari hi ha anotacions de dues mans 
diferents. Evidentment, podem afirmar que una d’elles és la de Miquel Homs, 
que en signa la gran majoria; la segona no l’hem pogut documentar. L’estudi 
de totes aquestes columnes aporten una informació molt valuosa en diferents 
àmbits.

Miquel Homs i Quer. Un farmacèutic a l’alta muntanya (Cardona, 1849-Gironella, 1929)
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Com a mesures medicinals en aquest segons receptari, Miquel Homs utilitza 
indistintament el sistema mètric decimal com també els antics ponderals. Així 
trobem prescripcions en grams i mil·ligrams i d’altres en lliures, unces, dracmes, 
escrúpols o grans (13).

Cal fer esment que en aquest segon receptari, ja hi constància documental 
d’algunes de les primeres especialitats farmacèutiques que per aquells anys 
es començaven a comercialitzar, com ara la Emulsión Scott, el vi de peptones 
“Chapoteau”, el xarop de fosfat de cal “Poquet”, les píndoles “Delhan”, les 
pastilles “Niekl” de clorat potàssic, o també la venda d’ampolles d’aigua de 
vichy, de Hunzadi-Termas i d’Opeza que aleshores eren considerats productes 
medicinals i es venien a les farmàcies. També podem constatar la presència 
dels primers apòsits i solucions antisèptiques de Lister, que en aquells moments 
ja començaven a prescriure’s de forma regular. Cal recordar que a casa nostra, 
l’antisèpsia fou introduïda per Joan Giné i Partagàs, l’any 1878 i sistematitzada 
per Salvador Cardenal cap al tombant del segle xx (14).

Pel que fa als facultatius que consten en aquest segon receptari hi trobem 
documentats 50 metges i un veterinari (Dalmau). A diferència del primer, en 
aquest segon llibre copiador de receptes no hi consta cap prescripció signada per 
Miquel Homs. Entre els facultatius documentats cal citar, entre d’altres, Josep 
Tresserra i Escayola, Joan Coma i Pedrals, Joan Cantallops i Montañà, Ramon 
Cots i Escrigues, Ramon Pellicer i Bigues, Francesc Dalmau i Brugués, Josep 
Sorribas i Vilargunté, Antoni Florejachs i Ros, Lluís Blanxart i Grau, Magí Dasveus 
i Trasserra, Roc Rovira i Teixidor, Josep Llaverias i Labró, Francesc Xercavins i 
Rius, o bé alguns dels metges de més nomenada que en aquella època exercien 
a Barcelona, com són els Drs. Bartomeu Robert i Yarzàbal, Manuel Menacho i 
Peiron o Pelai Vilanova i Massanet.

A més a més, hi trobem documentats altres professionals sanitaris dels quals no 
disposem de dades suficients per poder identificar-los. Entre aquests facultatius, 
cal citar els noms de Requesens, Graner, Soler, Solà, Farguell, Serra, Canals, 
Montero, Coma o Cosme, entre d’altres.   

És interessant una anotació del receptari que porta data de 28 d’agost de 1896 i 
que fa referència a un compte de l’amo de la fàbrica de l’Ametlla Monegal, Josep 
Monegal, pel subministrament de medicines als seus operaris. Desconeixem 
el nombre de prescripcions, però l’import és molt important, concretament 
404,45 pessetes. En la numeració del receptari es passa del número 4.990 al 
5.325. No hem pogut esbrinar quina fou la causa d’aquesta important venda de 
medicaments, però tot fa pensar que podria tractar-se d’una microepidèmia de 
febre tifoide a la colònia Monegal o bé d’un brot de grip, ja que coincideix amb 
un període en què es produeix un augment considerable de la mortalitat a la vila, 
a causa d’un important nombre d’afeccions de tipus pulmonar. 
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ELS SUCCESSoRS DE MIQUEL HoMS

Joan Homs i Teixidor

Nascut a Gironella el 28 de novembre de 1880. Fill del farmacèutic Miquel 
Homs i Quer i de Dolors Teixidor i Bassacs. Batxiller a Lleida el 1896 i llicenciat 
en farmàcia el 1902. Va continuar la farmàcia del seu pare i fins i tot van tenir 
la intenció de reformar-la i ampliar-la notablement, però en morir de manera 
sobtada, es truncà tot (15). Joan Homs va ser un defensor de la Renaixença, 
moviment cultural vuitcentista que va iniciar la recuperació de la llengua i la 
literatura catalanes. Fou membre de la Secció de Farmàcia del Centre Escolar 
Catalanista, on hi pronuncià la conferència L’alquímia catalana, l’any 1902. Va 
morir a Gironella, el 26 d’agost de 1911, a l’edat de 31 anys (16).

Marià Homs i Teixidor

Nascut a Gironella el 29 de desembre de 1892. Amb la mort del seu germà, fou 
el continuador de la farmàcia. En aquells moments havia iniciat els estudis de 
medicina, però va canviar de facultat per poder fer-se càrrec de la farmàcia del 
seu pare, llicenciant-se en Farmàcia, l’any 1915. Va exercir més de cinquanta 
anys de farmacèutic titular, tot i que l’any 1926 consta com a farmacèutic 
col·legiat sense exercici. Fou un personatge curiós i excèntric que es va dedicar 
professionalment, sobretot, al camp de les anàlisis clíniques. A més a més, fou 
durant molts anys Inspector Farmacèutic Municipal. Passà els últims anys de la 
seva vida retirat i de forma peculiar. Cal agrair-li el respecte envers l’extraordinari 
llegat artístic que li havia transmès el seu pare i el fet de conservar la farmàcia 
tal com l’havia heretat. Solter i sense fills, el succeí en l’establiment una neboda 
política. Va morir a Gironella, el 13 de febrer de 1978, a l’edat de 85 anys (17).

Maria del Tura Pla i Pla 

Successora de Marià Homs i Teixidor. Nascuda a Olot (la Garrotxa) l’any 
1924. Llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona, l’any 1947. 
Neboda política de Marià Homs i Teixidor, es va casar amb Joan Bovet i Homs. 
Farmacèutica titular des de 1979 fins a 1994, any en què és jubilà.

Maria del Tura Bovet i Pla

Nascuda a Barcelona l’any 1952. Besnéta del fundador i filla de la farmacèutica 
Maria del Tura Pla i Pla. Llicenciada en farmàcia per la Universitat de Barcelona, 
l’any 1973. Succeí a la seva mare com a farmacèutica titular des l’any 1994. 
Actualment comparteix la titularitat de la farmàcia amb Àngels Franch i Masferrer.

Àngels Franch i Masferrer 

Nascuda a Sallent (Bages) l’any 1963. Besnéta del fundador de la farmàcia, 
néta del metge Josep Masferrer i Pladelasala, que exercí a Gironella i Olvan entre 
1914 i 1960 i filla del farmacèutic de Sallent, Agustí Franch i Riera. Llicenciada 
en farmàcia per la Universitat de Barcelona, l’any 1986. Actualment comparteix 
la titularitat de la farmàcia amb Maria del Tura Bovet i Pla.
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CoMENTARI FINAL

A finals del segle xix i principis del xx, el món farmacèutic va registrar una gran 
transformació, fins i tot en l’àmbit legal. En aquest període van coexistir les 
fórmules magistrals, els preparats oficinals, els remeis de composició secreta i 
les primeres especialitats farmacèutiques que eren demanades pels malalts —al 
tenir-ne coneixement a través de la publicitat— i receptades pels mateixos metges. 
Miquel Homs es convertí en un espectador de luxe d’aquesta transformació des 
del moment en què va obrir les portes de la seva farmàcia. L’aventura professional 
que va iniciar ara fa prop de 140 anys, ha anat caminant sense fer massa soroll i 
sempre ocupant-se de l’ésser humà que vol guarir o prevenir la malaltia i la seva 
atenció s’ha portat a terme a través de l’especialització en el medicament.

Des del darrere del taulell de la farmàcia Homs, els diferents membres de la 
nissaga han vist amb el pas dels anys, l’arribada del tren fins a la porta de casa 
seva i també l’últim viatge del carrilet, l’any 1973. Han viscut el naixement de 
l’era moderna de la farmacologia amb el descobriment del Salvarsan (“l’arsènic 
que salva”) l’any 1910, l’aparició de les sulfamides —que va marcar una fita 
transcendental en la lluita contra les infeccions bacterianes— l’any 1935, la 
Guerra Civil, el descobriment i la vulgarització de la penicil·lina, l’aparició dels 
primers antibiòtics —l’estreptomicina, l’any 1944—, la implantació del Seguro 
Obligatorio d’Enfermedad, la constitució de la Seguretat Social i l’arribada de 
nouvinguts. Han conegut el naixement de noves branques de la medicina i 
de la ciència com la biofísica, la bioquímica, la immunologia, la virologia o la 
genètica i han estat espectadors silenciosos del pas de la dictadura, de l’arribada 
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de la democràcia i del naixement de noves sensibilitats socials, polítiques i 
humanístiques (18).

I qui d’una forma més continuada va viure aquesta transformació fou Marià Homs 
i Teixidor, el “Marianet de la farmàcia”, que juntament amb Pere Serrat i Caner, 
“el Sr. Pere” —format al costat de Miquel Homs i qui portava pràcticament el dia 
a dia de l’establiment—, hi van despatxar més de cinquanta anys.19 Des de la seva 
posició privilegiada han ajudat a guarir a vegades, han alleugerit els patiments 
dels gironellencs molt sovint i han consolat sempre als vilatans que amb les seves 
angoixes anaven a l’establiment a buscar un bon consell o bé a resoldre el seu 
problema. Era una època en què s’anava a veure a l’apotecari abans que al galè, 
llevat que el pacient presentés símptomes clars d’una patologia greu.

Al tombant del segle xxi, a fi de poder respondre d’una forma molt més pràctica 
i eficaç a les demandes actuals de la professió, la farmàcia traslladà la seva 
zona de dispensació, que es va habilitar en l’antic magatzem. Avui, a l’antiga 
apotecaria li ha arribat l’hora de la jubilació convertida ara en un petit museu i 
ha retornat a la calma i al silenci que durant moltes nits acompanyava Miquel 
Homs, assegut al costat d’un llum de carbur, mentre anotava meticulosament les 
fórmules magistrals a la seva llibreta i sumava les quantitats en rals i cèntims que 
li havia reportat la feina del dia.
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ANNEX 1. GRÀFICA DE LES PRESCRIPCIONS PER MESOS

ELS ANYS 1878 I 1895-1896

ANNEX 2. NOMBRE DE PRESCRIPCIONS ANOTADES ALS RECEPTARIS

PER TIPUS DE SANITARIS

Miquel Homs i Quer. Un farmacèutic a l’Alta Muntanya (Cardona, 1849-Gironella, 1929)
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ANNEX 3. NOMBRE DE PRESCRIPCIONS ANOTADES ALS RECEPTARIS DE LA FARMÀCIA HOMS

ELS ANYS 1878 I 1895-1896

Joan Pujol i Ros

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 137-154, ISSN: 0213-0718

Miquel Homs i Quer. Un farmacèutic a l’alta muntanya (Cardona, 1849-Gironella, 1929)



152
17

Aspecte que oferia el començament de la carretera, amb la farmàcia en segon terme, cap a 1910.
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A sobre: Miquel Homs i Quer

(Cardona, 1849-Gironella, 1929)

A sota: detall de la Farmàcia Homs

en l’actualitat.
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LA LLuITA AnTIVEnÈRIA A  cATALunyA, 1934-1936

vARELA MAGALLON, Anna

RESUM: Estudi molt ampli del desenvolupament de la lluita antivenèria a Catalunya en 
temps de la República. Estadístiques d’assistència. Dispensaris actius. Tècniques de 
prevenció i tractament (injeccions neoarsenicals; bismut). Aspectes socials. Dades sobre 
prostitució. Campanyes. L’Hospital de la Magdalena de la Sagrera. Àmplia iconografía. 
Els metges: Antoni Peyrí i Ricamora, Joan Comas i Camps. Antoni Carreras verdaguer.

PARAULES CLAU: Lluita antivenèria a Catalunya. Hospital de la Magdalena. Prostitució. 
Antoni Pyerí Rocamora, Joan Comas i Camps, Antoni Carreras verdaguer.

RESUMEN: Estudio amplio de l a organización de la lucha antivenérea ena Catalunya 
durante la Segunda República. Estadísticas de assistencia. Dispensarios activos. 
Técnicas de prevención y  tractamiento (neoarsenicales; bismuto). Aspectos sociales. 
Datos sobre prostitución. Campañas. El Hospital de la Magdalena de la Sagrera.  Amplia 
iconografía. Los médicos: Antoni Peyrí i Rocamora, Joan Comas i Camps. Antoni Carreras 
verdaguer.

PALABRAS CLAvE: Lucha antivenérea en Catalunya. Hospital de la Magdalena. 
Prostitución. Antonio Peyrí Rocamora, Joan Comas i Camps, Antoni Carreras verdaguer.

INTRoDUCIÓ

La II República espanyola (1931-1936) fou un període curt de la història 
d’Espanya i, malgrat tot, un dels més intensos. No hi ha dubte que la crisi 
econòmica i les tensions socials del moment no van impedir als dirigents polítics 
de posar en marxa estratègies per modernitzar el país, el qual estava molt 
endarrerit a tots els nivells en comparació amb la resta dels països de l’Europa 
occidental. L’anàlisi de la societat prerepublicana amb la republicana mostra una 
diferència abismal perquè s’introduïren nous valors dels corrents ideològics del 
moment així com hi hagué una ruptura amb la tradició i el conservadorisme que 
s’arrossegava des del segle XIX. La societat republicana, doncs, representà l’auge 
d’una nova societat basada, principalment, en la igualtat (entre classes socials, 
entre homes i dones, incorporació de la dona al treball en les mateixes condicions 
que els homes, la dignificació de l’educació femenina, entre altres).

La Generalitat de Catalunya és una mostra excel·lent de l’esperit de la II República 
espanyola ja que, malgrat les dificultats per tirar endavant un país submergit en 
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una crisi econòmica i per obrir camí cap a la instauració d’un nou règim polític (1), 
la república, va posar en marxa múltiples reformes que aconseguissin modernitzar 
Catalunya, no només en el sentit tècnic i econòmic sinó també d’acord amb els 
corrents ideològics de l’època. Tot i que la tasca es va veure esquitxada per la 
inestabilitat política que va marcar tot el període republicà i que desembocaria en 
l’esclat de la Guerra Civil espanyola, fou lloable tot allò que s’aconseguí en tant 
poc temps i amb escassos recursos econòmics. Això, doncs, tradueix un desig 
de la societat catalana per renovar i millorar aspectes fonamentals de la vida 
quotidiana, que si bé en altres països ja s’havien superat des de feia anys, aquí 
tot just s’iniciava el canvi (exemple: el sufragi femení universal).

L’objectiu d’aquest treball és indagar en les polítiques de salut del moment i, 
específicament, de la lluita antivenèria per combatre la gran endèmia de malalties 
venèries, existent des de feia segles però que mai no hi havia hagut un projecte 
sanitari i digne per controlar-la. Aquest treball pretén transmetre què fou la lluita 
antivenèria i què va significar per a Catalunya.

1. HISTÒRIA D’ESpANYA DES DE 1902 A 1936

L’inici del segle XX a Espanya es va caracteritzar per inestabilitat política i social 
i estancament de l’economia. El 1902, ascendeix al tron el rei Alfons XIII (1886-
1941) qui regnaria fins al 1931. A nivell polític, els partits dinàstics, conservadors 
i liberals, es troben en una crisi del sistema de la Restauració per la constant 
interferència de forma inexperta del jove Alfons XIII. Aquesta situació promou 
l’aparició del corrent regeneracionista que pretén regenerar el sistema per tal que 
pogués continuar com ho havia fet prèviament a la pèrdua colonial de 1898, 
però no consistia en una transformació del model polític. Tanmateix, l’aparició 
i la força dels regionalismes (catalanisme, basquisme i altres de minoritaris de 
Galícia, València i Andalusia), el republicanisme, com a oposició antimonàrquica 
més important, i el moviment obrer van contribuir al desgast i a la desintegració 
d’un sistema, però per si mateixos no van ser capaços de fer canvis ja que la 
seva representació a les Corts era minoritària. La Setmana Tràgica a Barcelona 
(1909), les lluites internes de partits dinàstics entre 1913 i 1917, la crisi militar 
(Juntes de Defensa), política (Assemblea de Parlamentaris) i social (vaga general 
revolucionària de 1917) són només alguns dels exemples més rellevants que van 
conduir a la fallida del sistema al 1923. Les circumstàncies com el descrèdit del 
govern, la violència social i la radicalització del catalanisme van fer que Alfons XIII 
aprovés el cop d’estat del capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, 
el 13 de setembre de 1923. S’instal·là, doncs, una dictadura militar autoritària 
des de 1923 fins al 1930 quan Alfons XIII retirà el seu suport a Primo de Rivera, 
qui dimití el 28 de gener de 1930. Se substituí aquesta dictadura per un govern 

1. Quan s’esmenta “nou règim polític”, no ens referim que la república fos un concepte concebut en 
aquests temps sinó que, per a Espanya, posar en marxa una república era quelcom de nou ja que, 
bàsicament, era un país de tradició monàrquica. La I República espanyola (1873-1874) fou un desastre 
i només s’havia instaurat com a única opció després de l’abdicació del rei Amadeu I de Savoia l’onze de 
febrer de 1873. Al derrocament de la I República espanyola va seguir la Restauració borbònica, la qual es 
va estar gestant durant tot el Sexenni Revolucionari (1868-1874).
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provisional que es coneix com la Dictablanda el qual pretenia ser un govern de 
transició per tornar al sistema de la Restauració. Tanmateix, el clima social feia 
impensable que es tornés a un sistema que ja havia demostrat no funcionar i 
les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, en les quals el republicanisme 
triomfà en les grans ciutats i en les capitals de província, van fer que el monarca 
Alfons XIII optés per l’exili. El 14 d’abril de 1931 es va proclamar la II República 
espanyola i es va instaurar un govern provisional fins que es convoquessin 
eleccions. El bienni progressista (1931-1933) fou una etapa liderada per Manuel 
Azaña i que es caracteritzà, principalment, per la redacció i aprovació de la 
Constitució de 1931 (l’anterior a aquesta era de 1876) i per l’impuls de múltiples 
reformes progressistes en àmbits religiós, militar, agrari, social i autonòmic de 
Catalunya, del País Basc i de Galícia. Tanmateix, les eleccions de 1933 inicien 
el bienni conservador (1933-1936) en què s’anul·laren les reformes impulsades 
durant el bienni progressista i es reinstaurà el conservadorisme. Tots aquests 
canvis de govern i aquesta impossibilitat per aconseguir reformes així com del 
retorn de la repressió i de l’augment de seguidors del feixisme desemboquen en 
un nou canvi de govern el qual només estarà des del febrer de 1936 fins al juliol 
de 1936 ja que la II República es veurà truncada pel cop d’estat del general 
Francisco Franco el 17 de juliol de 1936, el qual donarà lloc a la Guerra Civil 
espanyola (1936-1939) pel fracàs d’aquest cop militar. 

2. LA II REpÚBLICA ESpANYoLA (1931-1936)

La II República espanyola declarada el 14 d’abril de 1931 va haver de front, 
en primera instància, la declaració de Francesc Macià, president d’ERC, de “La 
República Catalana dins de la Federació de Repúbliques Ibèriques”. Tanmateix, 
el 17 d’abril Macià hi renunciava i es formà un poder autònom denominat 
Generalitat de Catalunya. Francesc Macià esdevingué el primer president de la 
Generalitat provisional i guanyà les primeres eleccions al Parlament català del 20 
de novembre de 1932. La mort de Macià el desembre de 1933 va conduir a un 
canvi de presidència assumida per Lluís Companys. El bienni de 1932 a 1934 
va estar marcat per les tensions socials i el moviment obrer en el marc d’una 
crisi econòmica internacional. Tanmateix els fets d’octubre de 1934 van obrir 
el que es coneix com el bienni negre. Com a conseqüència del canvi de govern 
a Madrid, els grups d’esquerra van convocar vaga i se succeïren actes violents 
en algunes regions de Catalunya. El president Companys va proclamar el 6 
d’octubre de 1934 l’”Estat Català en el marc de la República Federal Espanyola”, 
com anteriorment havia fet el president Macià. L’exèrcit i el govern central van 
proclamar l’estat de guerra per la qual cosa al vespre l’exèrcit va obrir foc contra 
el Palau de la Generalitat. El govern de la Generalitat, qui no tenia suport militar 
suficient, es rendí i els membres de la Generalitat foren empresonats. L’exèrcit 
ocupà el Parlament, l’Estatut de Núria, aprovat el 1932, fou suspès i moltes 
de les reformes empreses quedaren sense efecte. El mes d’abril de 1935 es va 
aixecar l’estat de guerra i molts serveis, tot i que no tots, foren retornats a la 
Generalitat. El 16 de febrer de 1936 es van celebrar eleccions generals i la clara 
victòria dels sectors de l’esquerra va permetre recuperar l’Estatut i la Generalitat. 
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A més, es promulgà una amnistia per a 30.000 presos polítics per la qual cosa 
Lluís Companys, qui tornaria a ocupar el càrrec de president de la Generalitat, 
i molts membres del govern del bienni 1932-1934 foren alliberats. Tot i que hi 
hagué una certa tranquil·litat política i institucional després de les eleccions del 
febrer de 1936, la violència i la tensió social no van fer més que incrementar fins 
que esclatà el conflicte el 18 de juliol de 1936. 

3. LA CoNDICIÓ SoCIAL DE LA DoNA ESpANYoLA AL pRIMER TERÇ DEL 
SEGLE XX

La condició social de la dona espanyola en iniciar-se el segle XX no fou gaire 
diferent de la que tenia en la segona meitat del segle XIX. Les dones continuaven 
sense tenir els drets legals de què gaudien els homes, als quals estaven 
sotmeses. El 72% de la població femenina espanyola de 1900 era analfabeta en 
contraposició amb un 58% d’homes. El 14% de la població activa espanyola de 
1930 eren dones de classe baixa que patien la segregació laboral i cobraven fins 
a un 48% menys que els homes.

El moviment feminista espanyol, a diferència d’altres moviments feministes 
europeus, fou minoritari i no es va gestar fins després de la I Guerra Mundial 
(1914-1919). No obstant, aquest moviment no tenia una ideologia radical sinó 
que més aviat adoptà una posició catòlica que reivindicava l’accés de la dona 
a l’educació i a la cultura. El 1910 s’aconseguí el lliure accés de la dona a la 
Universitat i al 1918 l’accés a l’administració pública. Tanmateix, l’emancipació 
femenina s’aconseguiria durant la II República.

Durant la II República espanyola, la situació social de la dona va experimentar 
canvis importants com els que s’esmenten a continuació: equiparació legal amb 
els homes en tots els àmbits, el dret al sufragi, el matrimoni civil, el divorci, 
l’avortament, l’extensió de l’educació femenina i l’educació digna de la dona.

4. L’oBRA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN ELS ÀMBITS 
D’EDUCACIÓ I DE SALUT

Aconseguida l’autonomia política, la Generalitat de Catalunya va posar en marxa 
un gran nombre de projectes destinats a millorar la situació de Catalunya. Tot i 
el petit marge de maniobra que tenia la Generalitat i la profunda crisi econòmica 
del període dels anys 30, la tasca que va emprendre i totes les millores que va 
aconseguir van suposar una modernització de Catalunya i un canvi en la societat 
i en la seva manera de viure. 

Al 1931, el Consell de Cultura de la Generalitat es va proposar crear institucions, 
establir plans d’estudi i promoure tots els organismes culturals per tal d’estendre 
l’escolarització pública i laica. Amb aquesta finalitat es formaren les escoles 
mixtes i es va dignificar l’educació femenina imposant un model de coeducació. 
També es millorà la formació professional per la qual cosa es crearen les Escoles 
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del Treball. Gràcies a lleis de 1931 i 1936, es va regular l’ensenyament del 
català i en català en les escoles oficials i l’edició de llibres de text en català. 

Estatals Municipals Religioses Altres 
privades

Total % Taxa d’escolarització

Nenes 43.198 2.440 30.346 12.862 88.844 46 53,04%

Nens 44.262 3.202 18.508 38.335 104.307 54 62,63%

Quant a política social, es concediren els drets civils a partir dels 21 anys i es 
creà l’Institut contra l’Atur forçós per pal·liar les conseqüències socioeconòmiques 
que provocava la desocupació. La condició social de la dona va fer un canvi 
espectacular ja que la Generalitat va aprovar diverses lleis com la Llei Catalana 
sobre la Capacitat Jurídica de la Dona i els Cònjugues de 1934 i la Llei del 
Divorci de 1932. La creació de l’Escola Professional de la Dona estava destinada 
a capacitar professionalment les dones a través de l’educació.

L’assistència sanitària va canviar radicalment respecte abans de la declaració de 
la república. Es van construir hospitals comarcals i es va dissenyar l’estructura 
sanitària, vigent encara avui en dia. Es creà el sector de les Lluites que eren 
agrupacions destinades a combatre malalties endèmiques com la del paludisme, 
la leprosa, la tuberculosa o de les venèries. A més, l’assistència social de les 
prostitutes fou molt important ja que no només se les assistia sanitàriament sinó 
que es va intentar regular la prostitució i rehabilitar les prostitutes per tal que 
poguessin exercir altres oficis.

5. LA LLUITA ANTIVENÈRIA A CATALUNYA (1934-1936)

La lluita antivenèria fou un pas més en la campanya de salut que emprengué la 
Generalitat de Catalunya. Les denominades lluites estaven centrades en centrar 
tots els esforços possibles a la detecció, al control i al tractament dels afectats 
de malalties endèmiques, com per exemple la tuberculosi, les malalties venèries 
o el paludisme. Les malalties de transmissió sexual, amb gran predominança de 
la sífilis i de la blennorràgia, eren, com ja hem dit, endèmiques i creadores d’un 
estigma social i afectaven molta població jove, en especial el nucli de prostitutes. 
Davant d’aquest greu problema de salut es concep la lluita antivenèria que estaria 
sota la direcció de la Generalitat des de 1934.

El traspàs dels serveis sanitaris referents a la lluita antivenèria des del govern 
central a la Generalitat de Catalunya no foren efectius fins el maig de 1933. El 
decret, però, de la lluita antivenèria no es va aprovar fins el 22 de desembre de 
1933. Aquest es va publicar en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya 
del 6 de gener de 1934.

La concepció de la lluita antivenèria i la seva finalitat estaven fonamentades 
en el control dels malalts i de les fonts de contagi. El fragment que trobem a 
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continuació és una transcripció del Butlletí oficial de 6 de gener de 1934 on 
s’explica el concepte de la lluita antivenèria.

La lluita contra el perill veneri ha estat organitzada arreu del món com una de les 
més importants de la higiene social, seguint els seus principis fonamentals que 
són l’educació dels malalts i el tractament dels portadors de gèrmens. Aquesta 
lluita presenta, tanmateix, característiques particulars a cada país, d’acord, 
sobretot, amb el grau de moralitat i de cultura que origina variants que han 
d’ésser conegudes i estudiades, per tal de poder adaptar adequadament ací els 
procediments de lluita.

La lluita antivenèria ha d’ésser una funció estatal de la Generalitat que ha de 
controlar-ne tota l’organització i ha de dirigir la campanya intensa d’educació 
sexual i venèria, fent-ne arribar els beneficis des de la ciutat fins als medis rurals.

Més que una obra coercitiva, fàcilment eludible, cal fer una obra de convenciment 
i esperar de modificar les actuals orientacions en un futur pròxim, considerant el 
període actual com l’interval de transició pel qual han passat tots els països des 
de l’època en què les malalties venèries eren considerades vergonyoses i la lluita 
estava limitada a reglamentar la prostitució.

La lluita antivenèria ha de preocupar-se exclusivament de l’aspecte sanitari del 
problema i orientarà els seus esforços a fer sentir l’acció tutelar de l’Estat, guarint 
el portador de gèrmens i cercant i corregint les fonts de contagi. Per aquest motiu, 
i com un de tants aspectes del problema, hom no pot tancar els ulls a la realitat 
i oblidar que existeix la prostitució, font principal del contagi veneri; i davant del 
fet real ha d’intervenir l’Estat, qualsevulla que sigui la forma en què la prostitució 
existeixi.

Excel·lent mitjà de lluita és la certificació prematrimonial, però no limitada a 
infeccions venèries. Per tant, ha d’ésser estudiada per a implantar-la en el seu 
màxim abast.

Barcelona té una característica especial que li donen dos fets particulars: ésser 
port de mar i la proximitat de la frontera. Això obliga a una cura especialíssima 
dels immigrants i transeünts, molts d’ells infectats; en l’expulsió dels quals haurà 
de tenir acció la Lluita Antivenèria a la manera com n’hi tenen alguns països.”

El director de la lluita antivenèria fou el Dr. Antoni Peyrí i Rocamora (2) (1988-
1973) qui va dirigir molts professionals destinats a millorar l’assistència de les 
malalties de transmissió sexual en tot el territori català.

Si bé és cert que la lluita antivenèria, així com altres reformes impulsades per 
la Generalitat de Catalunya, es va veure enormement dificultada per qüestions 
econòmiques i pel traspàs dels serveis des del govern central a la comunitat 

2.  Antoni Peyrí i Rocamora (Tarragona, 1889 - Cuernavaca, Mèxic, 1973) fou un dermatòleg que es llicencià 
en Medicina a la Universitat de Barcelona el 1911 i es va doctorar a la Universitat de Madrid el 1912. Va ser 
director de la lluita antivenèria a Catalunya i va treballar com a professor a la Universitat de Barcelona. Al 
final de la Guerra Civil es va exiliar a Veneçuela, on va ser director de la leproseria de l’illa de Providència, 
Maracaibo, i després va emigrar a Mèxic al 1941, on treballà a l’Hospital Civil de Monterey i fou professor 
de la Universitat de Nuevo León.
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autònoma, realment es pot dir que en conjunt fou una assistència sanitària de 
les malalties de transmissió sexual professional, objectiva i no discriminativa. 
L’objectiu no era jutjar els malalts ni atendre’ls segons la seva procedència i/o 
circumstàncies en la vida sinó que pretenia unificar i dignificar l’acte mèdic i la 
prevenció d’aquestes malalties.

6. EpIDEMIoLoGIA DE LES MALALTIES VENÈRIES ENTRE 1934 I 1936

Malgrat saber-se del cert que les malalties venèries eren una endèmia en les 
poblacions ja des de feia molts anys, realment no es tenien dades que permetessin 
comprendre l’abast d’aquesta. Difícilment, avui en dia, podríem fer un recompte 
dels casos d’aquella època ja que no eren malalties de declaració obligatòria. Per 
tant, el grau d’endèmia romania un misteri quan s’iniciaren els esforços de la 
lluita antivenèria.

El gener de 1934 fou un any en què la cúpula organitzativa de la lluita antivenèria 
va haver de dedicar-se a recollir informació de tota Catalunya per conèixer 
l’extensió de la situació i quina proporció d’afectats tractava, realment, la lluita. 
Tenint en compte que al 1934 la població catalana era de 2.700.000 habitants 
i Barcelona tenia 1.000.000 d’habitants, es va arribar a la conclusió que la lluita 
atenia a dues terceres parts de totes la persones amb alguna malaltia venèria. 
Tenint en consideració que a Barcelona es van veure 236 casos nous de sífilis 
el 1934, és de suposar que, en aquells anys, hi hauria uns 300 casos nous 
cada any a Barcelona. De la mateixa manera, es van comptabilitzar 377 xancres 
sifilítics l’any 1934, cosa que ens porta a inferir que hi havia unes 500 invasions 
de sífilis cada any al territori català. Aquestes xifres foren motiu de preocupació 
per als dirigents de la lluita antivenèria ja que, en tant que només té en compte 
els nous contagis de sífilis, era de suposar que el problema mèdic i social era 
molt greu. 

Una de les tècniques per recollir tota la informació per poder fer xifres estadístiques 
aproximades en relació a les malalties venèries fou demanar als metges veneròlegs 
de qualsevol punt de Catalunya que facilitessin la informació sobre el possible 
contagiant i aportessin les estadístiques tant del servei públic com del servei 
privat on treballaven. Tanmateix, la resposta a la sol·licitud d’ajuda de la lluita 
antivenèria fou realment molt pobra i d’unes 1000 targetes que es van enviar per 
facilitar la transmissió de dades, només se’n van contestar 10. Un altre obstacle 
en la recol·lecció d’informació fou que en les dades hospitalàries i en els registres 
de defuncions no hi havia anotacions sobre l’etiologia de les malalties sinó de les 
lesions orgàniques i de la causa immediata de la mort.

Països Casos de sífilis/100.000 habitants
Anglaterra 14
Alemanya 39

França 38
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Holanda 10
Catalunya 29

El Dr. Peyrí va analitzar les xifres referents a la sífilis en tot el territori català i les 
va comparar amb les d’altres països de l’Europa occidental. Comparativament, va 
arribar a la conclusió que l’endèmia de sífilis no era superior a la mitjana europea.

Tot i que al principi, la lluita antivenèria preferia conèixer l’estat basal des del 
qual partien els esforços mèdics al 1934, durant el bienni de 1935 i 1936 
estava més centrada en conèixer la incidència i les fonts de contagi.

Durant 1935 i 1936, els esforços de la lluita es van començar a notar en el 
descens progressiu de la sífilis (del 15,6% al 1934 a un 12,7% al 1936). 
Tanmateix, l’esclat de la Guerra Civil espanyola al juliol de 1936 es va relacionar 
amb un augment de la incidència i de la prevalença entre els milicians de xancres 
tous, blennorràgia aguda, bubons i fagedenismes.

En definitiva, el període 1935-1936 estigué marcat per atendre la meitat dels 
afectats de malalties venèries (3) però el nombre de malalts assistits, en nombres 
absoluts, ha augmentat pel “prestigi dels Serveis de la Lluita que han atret els 
malalts dels intrusos i dels ‘curanderos’”.

7. ELS DISpENSARIS

L’establiment de la lluita antivenèria per tot el territori català fou possible gràcies 
als dispensaris dedicats únicament i exclusiva a les malalties venèries. Aquests 
dispensaris coneguts com els “centres de la lluita” foren especialment importants 
a Barcelona, on l’endèmia era extensa.

3.  Al 1936 van comptar 393 casos nous de sífilis a Catalunya, per la qual cosa es creu que realment van 
haver-hi 786 casos nous de sífilis al 1936.
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Tanmateix, en altres localitats de Catalunya, encara que potser no es tenia un 
espai físic dedicat únicament a les malalties venèries, hi havia metges veneròlegs 
o sifilògrafs contractats a les ordres de la lluita antivenèria. 

Barcelona fou un gran exponent de la lluita antivenèria. Al 1934 es van posar en 
funcionament quatre dispensaris a la ciutat que es van mantenir i millorar durant 
els anys posteriors. El dispensari 1 es trobava al carrer Rauric número 18, en 
funcionament des de 1931 a càrrec del predecessor de la lluita antivenèria. El 
dispensari 2, situat a l’avinguda Francesc Layret número 97 i en funcionament 
des de 1930, es trobava en condicions lamentables de manera que requeria 
forçosament que s’hi fessin obres o que s’abandonés la ubicació. A la darreria 
de 1933, es van fer obres per tal d’encabir en l’edifici del passeig Galan i Garcia 
l’Institut d’Higiene Social i la Conselleria i Direcció de Sanitat. Aquí es on va 
instal·lar el dispensari 2 o dispensari central. El dispensari 3 o Hospital de la Lluita 
fou el veritable nucli de tota l’organització, tot i que va costar molt aconseguir 
l’acceptació social dels malalts. El dispensari del Port (4) fou un centre situat al 
Moll de Barcelona i únicament admetia homes, de manera que s’encarregava de 
controlar tota la migració portuària i atenia homes sense importar la professió ni 
la procedència. 

Dispensaris Malalts 
 assistits

Visites  
efectuades

Anàlisis  
de sang

Frotis Injecció  
neoarsenical

Injecció 
bismut

Reconeixement 
de prostitutes

Dispensari 1 1659 23255 1287 998 3977 2789 44163

Dispensari 2 1971 23305 1673 1287 4125 4505 27809

Dispensari 3 79 743 25 33 91 148 -

Port 270 4296 39 13 322 337 -

Manresa 189 3464 26 - 952 884 5193

Mataró 120 1158 48 13 185 292 1874

Sabadell 101 1636 41 25 443 720 1540

Terrassa 213 1723 88 18 358 441 1210

Girona 484 4230 298 113 1129 520 2114

Lleida 371 3490 295 283 735 486 3970

Reus 166 2214 413 344 590 764 1643

Tarragona 575 3254 268 247 621 461 1976

Tortosa 443 3087 727 821 878 701 2069

Total 6641 75855 5228 4195 14406 13048 93461

4. El dispensari del Port va intensificar el rendiment durant l’any 1936. Les estadístiques mostren que 
dels 458 malalts de 1936: treballadors de la ciutat 42,5%, treballadors del port 2,7%, marins mercants 
espanyols 52,8%, marins mercants estrangers 1,9%. Tanmateix, el nombre real d’assistències és molt 
major perquè en molt casos els marins només han estat atesos una vegada per rebre la injecció que els 
pertoca segons el seu tractament antisifilític quan estan en plena ruta marina.
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Serveis prestats als dispensaris de la lluita antivenèria en els anys  
1933-1936

1933 1934 1935 1936

Malalts assistits 5.890 6.464 6.915 7.464

Visites efectuades --- 75.855 104.270 125.877

Anàlisis de sang 3.047 5.228 5.535 6.607

Injeccions neoarsenicals --- 14.406 18.748 19.495

Injeccions de bismut --- 13.048 17.630 17.613

Reconeixement  
de prostitutes

--- 93.461 107.007 93.679

Els quatre dispensaris de la lluita antivenèria a Barcelona així com els altres 
del territori català van funcionar des de 1934 fins la Guerra Civil quan destacà 
notablement el dispensari de Lleida perquè es trobava en el front d’Aragó on 
hi hagué un gran moviment de milícies. Tanmateix, és imprescindible remarcar 
que els centres de la lluita antivenèria no varen ser els únics contribuents a 
l’assistència de les malalties venèries i, per tant, cal fer menció de l’Hospital 
Clínic, de l’Hospital general, de l’Hospital Cardenal i l’Hospital del Municipi i de 
tots aquells metges que van estar al servei de la ciutadania quant a malalties de 
transmissió sexual ens referim.

8. EL SERVEI SoCIAL

Una de les grans tasques que va dur a terme la lluita antivenèria des dels seus 
inicis fou investigar les fonts de contagi. En els dispensaris, les assistentes socials 
omplien una fitxa per cada malalt que tingués lesions contagiants i/o amb malaltia 
activa o recent.
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LLUITA ANTIVENÈRIA – SERVEI SOCIAL

Dr..................................................................Data..................................
Nom........................................................................................................
Edat......................Sexe.................................Estat..................................
Familiars.................................................................................................
Ofici...........................................Domicili................................................
Malaltia..................................................................................................
Relació amb el contagiant......................................................................
Lloc de contagi........................................................................................
Nom del contagiant...............................................................................
Senyes....................................................................................................
On treballa.............................................................................................
Ofici...........................................Domicili................................................
Resultats de l’enquesta .........................................................................

Al dors de la targeta, es deixava constància del control d’assiduïtat.

Aquest sistema de targetes fou extremadament útil per a ordenar els malalts 
i donar atenció preferents a aquells amb lesions obertes, sobretot de tipus 
sifilítiques. A més, les fitxes classificaven els pacients no com a veneris sinó del 
tipus “malalt social” de manera que servia per eliminar progressivament l’estigma 
de les malalties de transmissió sexual.

Aquesta metodologia serví, doncs, per tenir un control estricte dels assistits i 
una vigilància constant en el guariment dels afectats. No només això, permeté, 
des d’un punt de vista estadístic, supervisar els pacients que venien, es visitaven 
i aquells qui abandonaven el seguiment. Un exemple fou el que es presenta a 
continuació amb les dades de 133 casos de sífilis recents en el dispensari central 
en el servei d’homes.

Regularitat de l’assistència:

Acudeixen espontàniament fins a guarir-se

Acudeixen amb avís fins a guarir-se

Passen a altres serveis

Total

Abandonen el Servei abans de guarir-se

85

30

6

121

12
Total 133
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Naturalesa:

De Barcelona

De la resta de Catalunya

De la resta d’Espanya

Estrangers

36,7%

10,9%

48,7%

3,5%

Edat:

Fins a 20 anys

De 21 a 25 anys

De 26 a 30 anys

De 31 a 40 anys

De més de 40 anys

16%

36%

20%

20%

8%

Estat:

Maridat

Solter

Vidu

26%

72%

2%

Relació amb el contagiant:

Muller

Amiga

Prostíbul

Prostituta lliure

2%

10%

35%

52%

A part de l’interès que aquestes dades poguessin tenir per tal de dissenyar plans i 
campanyes que fessin més popular la lluita antivenèria i ajudessin a la prevenció 
de les malalties venèries, el més important de tot era la persecució de la font de 
contagi. Tanmateix, aquesta recerca, en la majoria dels casos, era infructuosa. Es 
donaren quatre opcions en el servei d’homes:

El malalt no precisa el contagiant: 33%

El malalt precisa el contagiant però no es troba: 23%

La malaltia del contagiant es comprova: 21%

La malaltia del contagiant no es comprova: 22%

En un 33% dels casos, no hi ha dades que apuntin a un contagiant de manera 
que el Servei Social no podia fer investigacions per atraure’l a la lluita antivenèria. 
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En el servei de dones, però, la recerca estigué encara més obstaculitzada per 
les circumstàncies de la majoria de dones que eren ateses en els dispensaris 
de la lluita antivenèria. Exceptuant una minoria de dones en què la malaltia 
era encomanada pel marit o un amic sense que hi hagués un altre possible 
contagiant, la majoria dels casos eren prostitutes que, pel nombre de relacions 
sexuals diàries amb homes desconeguts, resultava impossible fer un seguiment 
de les fonts de contagi.

Prostitutes amb 1-2 coits/dia: 11%

Prostitutes amb 3-5 coits/dia: 63%

Prostitutes amb 6-10 coits/dia: 19%

Prostitutes amb 10-20 coits/dia: 4%

Prostitutes amb >20 coits/dia: 3%

Si aquestes dades ara esmentades les posem en el context d’una incubació de 
sífilis, tenim uns 50 possibles contagiants, principalment desconeguts, de la 
malaltia. És per aquesta incapacitat de controlar la font de contagi principal, 
la prostitució, la que “fa mantenir ferma la posició de control sanitari de la 
prostitució, prescindint de si el tracte que es dóna a un dels sexes és diferent 
del que dóna a l’altre, ja que la lluita s’ha d’emmotllar a les modalitats que 
presenten els fets sobre els quals s’ha d’operar”, segons el Dr. Antoni Peyrí.

9. EL SERVEI HoSpITALARI: L’HoSpITAL DE LA LLUITA

L’Hospital de la Lluita fou fundat el 1931 al carrer Estévanez número 57 
(Barcelona-Sagrera) i conegut popularment com l’Hospital de la Magdalena per 
ésser, anteriorment, un sifilicomi per a les prostitutes. El 4 de juny de 1934 i 
sota la direcció del Dr. Comas Camps, aquesta entitat es destinà exclusivament 
a l’assistència i tractament de les malalties venèries i paravenèries i a l’aïllament 
dels malalts veneris que fossin una font activa de contagi social. La política 
d’admissió de pacients, fossin homes o dones, consistia en què s’oferia l’ingrés 
a tots els pacients que ho requerissin, però amb especial èmfasi, a aquelles 
persones que eren una font activa de contagi com les prostitutes. Tanmateix, els 
metges de la lluita tenien el dret d’ingressar qualsevol persona, en contra de la 
seva voluntat, si aquests ho consideraven un perill social. Aquells malalts que 
complien les mesures sanitàries per evitar el contagi de la seva malaltia podien 
romandre fora de l’hospital i quedaven a càrrec d’un zelador sanitari qui era 
el responsable de vigilar el compliment del tractament. Si el zelador descobria 
que el pacient incomplia, aquest havia d’ingressar forçosament el o la pacient a 
l’Hospital de la Lluita. En conjunt, però, la majoria dels admesos eren prostitutes 
que de forma electiva ingressaven per tal de guarir-se, per la qual cosa, l’Hospital 
de la Lluita va arrossegar el malnom de l’Hospital de la Magdalena.

Les persones indigents o sense ofici eren ingressades gratuïtament i la seva 
estada la cobria la lluita. D’altra banda, les persones que ingressaven però tenien 
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un poder administratiu havien de pagar un pensió diària a l’hospital de 5, 10 o 
20 pessetes segons la capacitat econòmica.

Des del principi, es va establir una política de separació dels dos sexes, és a dir, 
els homes i les dones ingressats a l’Hospital de la lluita estaven totalment aïllats 
els uns dels altres. Tanmateix, l’estiu de 1936, la direcció de l’hospital va canviar 
aquesta normativa per dos motius: un fou el gran augment del nombre d’homes 
joves ingressats i l’altre la demanda d’un nou ordre social en què hi hagués una 
barreja entre homes i dones, tot i que la separació de sexes en els dormitoris es 
va mantenir fermament.

ANY 1931
Entrades de malaltes durant l’any 277

Estades causades durant l’any 15.263
Dies que han invertit en llur curació

De 1 a 25 dies 46 malaltes
De 26 a 50 dies 106 malaltes
De 50 o més dies 126 malaltes

Cost de cada estada, sense la nòmina del personal 4,82 pessetes

ANY 1932
Entrades de malaltes durant l’any 286
Estades causades durant l’any 13.982
Mitjana de malaltes diària 38
Dies que han invertit en llur curació

De 1 a 25 dies 35 malaltes
De 26 a 50 dies 98 malaltes
De 50 a 100 dies 90 malaltes
Més de 100 dies 22 malaltes

Cost per estada 4,71 pessetes
Cost per estada, incloent-hi la nòmina del personal 6,35 pessetes

ANY 1933
Entrades de malaltes durant l’any 385
Estades causades durant l’any 15.978
Mitjana de malaltes diària 43
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Dies que han invertit en llur curació
De 1 a 25 dies 94 malaltes
De 26 a 50 dies 127 malaltes
De 50 a 100 dies 114 malaltes
Més de 100 dies 15 malaltes

Cost per estada 4,82 pessetes
Cost per estada, incloent-hi la nòmina del personal 6,28 pessetes

ANY 1934
Entrades de malaltes durant l’any 378
Estades causades durant l’any 18.909
Mitjana de malalties diària 52
Ingressades voluntàriament 200
Ingressades forçosament 178
Cost per estada, incloent-hi la nòmina del personal 6,17 pessetes

ANY 1935
Entrades de malaltes durant l’any 232
Estades causades durant l’any 19.824
Mitjana de malaltes diària 54
Ingressades voluntàriament 256
Ingressades forçosament 67
Cost per estada, incloent-hi la nòmina del personal 7,47 pessetes

ANY 1936
Entrades de malaltes durant l’any
Entrades de malalts durant l’any

196
108

Estades causades durant l’any 17.951
Mitjana de malaltes diària 49
Ingressades voluntàriament 260
Ingressades forçosament 44
Cost per estada, incloent-hi la nòmina del personal 8,39 pessetes

Cal destacar la tasca de l’edifici Gota de Llet i del dispensari antiveneri, ambdós 
a Lleida, ja que esdevingueren un punt clau en la lluita antivenèria a partir de 
l’estiu de 1936. La població de la ciutat de Lleida, al 1936, rondava els 40.000 
habitants i el nombre d’hospitalitzats, bàsicament prostitutes, fou molt elevat.
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ANY 1936
Entrades de malaltes des de setembre a desembre 212
Estades de malaltes causades des de setembre a desembre 2.214
Mitjana diària de malaltes hospitalitzades 18

A continuació, es presenten una sèrie de dades referents a les malalties venèries 
assistides a l’Hospital de la Lluita i classificades segons els serveis.

Malalties assistides a l’hospital de la Lluita
Sífilis cutàneo-mucosa primària 5
Sífilis cutàneo-mucosa secundària i terciària 64
Latències sifilítiques 85
Blennorràgia 359
Xancre tou 2
Altres malalties venèries 53
Malalties genitals no venèries 98
Total 666

Servei del Dr. Antoni Carreras
Esclerosi inicial 5 Erisipela 2
Rosèola 2 Impetigen 5
Lues latent 32 Fol·liculitis 2
Sífilis papulosa 8 Dermitis estafilògens 3
Sífilis pigmentària 5 Èczema 2
Sífilis circinada 2 Èczema liquenoide 2
Sífilis psoriasiforme 3 Prurig 3
Sífilis maculosa 7 Condilomes 10
Plaques mucoses 79 Úlceres vulvars i anals 6
Sífilis terciària 2 Xancre tou 2
Pediculosi 2 Cervicitis erosiva 9
Sarna 21 Úlceres a les cames 3
Intèrtrig 6 Tuberculosi pulmonar 2
Molúscum 2 Blennorràgia crònica 19
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Servei del Dr. Ll. Guilera
Gonocòccia

Endocervicitis 62
Cervicitis (erosives, ulceroses, hipertròfies cervicals) 41
Vaginitis i vulvovaginitis 9
Bartholinitis i abscessos glandulars 23
Uretritis 37
Parauretritis 4
Cistitis 5
Artritis gonocòcciques 1

Sífilis
Amb manifestacions clíniques de segon i tercer grau 9
Latents diagnosticades pel Laboratori o pels antecedents luètics de 
la malalta 28

Altres malalties
lesions vulvars (quists, ulceracions no específiques, xancres tous, 
elefantiasi...) 11

Condilomes vulvars 6
Úlcera tròfica uretra 1
Papil·lomes uretra 2
Lesions anals (condilomes, hemorroides, estenosis) 4
Fístules rectovaginals 2
Flemó isquiorectal 2
Adenitis inguinal 3
Sarna 3
Icterícia 2
Malaltes en gestació 9
Avortaments 3

Intervencions quirúrgiques
Bartholinectomies 10
Obertura del trajecte de la glàndula de 
Bartholino 1

Raspats uretra 2
Extirpació de condilomes vulvars 2
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Resecció petits llavis hipertròfics 2
Obertura trajecte fístula isquiorectal 1
Extirpació condilomes anus 2
Dilatació recte (estenosi) 1
Obertura adenitis inguinal 2
Apendicectomies 2
Laparotomies per annexitis 1

Servei del Dr. Joan Comas Camps
Gonocòccia

Endocervicitis gonocòcciques 21
Cervicitis (erosives, ulceroses, hipertròfies cervicals) 64
Annexitis gonocòcciques 13
vaginitis i vulvovaginitis gonocòcciques 9
Bartholinitis i abscessos glandulars 14
Uretritis gonocòcciques 29
Uretrocele 1
Parauretritis Skene 4
Cistitis gonocòcciques 4

Sífilis
Amb manifestacions clíniques de segon i de tercer grau 7
Latents, diagnosticades pel Laboratori o per antecedents  
luètics de la malalta

25

Altres malalties
Lesions vulvars (ulceracions no específiques, xancres tous, 
quists...)

9

Condilomes vulvars 5
Lesions anals (condilomes, hemorroides...) 4
Fístules rectovaginals 2
Abscés isquiorectal 1
Pelviperitonitis gonocòccica 2
Adenitis inguinal 3
Artritis gonocòccica 1
Molúscum contagiosum 2
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Sarna 2
Icterícia 1
Fol·liculitis estafilocòccica 1
Afecció gàstrica 1
Malalties en gestació 9
Avortaments 3

10.- DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT DELS MALALTS VENERIS

L’endèmia de la sífilis era tal que es va demanar: “donada la intensitat de 
l’endèmia de sífilis a Catalunya, pregàvem insistentment tots els Metges 
d’intensificar el màxim l’atracció dels luètics dels dos sexes al respectiu servei, 
fent un tractament intens de neteja de les lesions contagiants, administrant 
neoarsenicals gratuïtament a tothom mentre hi haguessin lesions obertes i 
contagioses i de prodigar els exàmens serològics, sobretot per despistar les 
sífilis ocultes recordant que la labor fonamental del Servei és la profilaxi pel 
tractament”.

Any Sèrums analitzats
1933 2.044
1934 3.597
1935 3.620
1936 4.540

Les proves serològiques es feien al Laboratori Central, instal·lat al dispensari 
central de la lluita i inaugurat el 16 de juliol de 1936 pel President de la 

Intervencions quirúrgiques
Laparotomies annexials 2
Bartholinectomies 3
Amputacions de coll d’úter 3
Obertura glàndula Bartholino 1
Plàsties 1
Raspats úter 2
Dilatació anus 1
Extirpació condilomes 1
Apendicectomies 1
Desbridament tumor al coll 1
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Generalitat, tot i que s’havia creat al 1930 i estava sota la direcció del Dr. Buxó, 
cap del Laboratori Central fins la Guerra Civil. La tècnica d’anàlisis de sèrums 
s’utilitzà per al diagnòstic i al control del tractament de la sífilis; les anàlisis de 
sang i de LCR i els cultius per gonococ serviren per detectar la blennorràgia; i 
altres proves com frotis i tincions foren útils per detectar altres malalties venèries. 
Aquest laboratori acollí totes les proves complexes que es feien als dispensaris de 
Barcelona i a l’Hospital de la Lluita així com les dels dispensaris de comarques 
properes i les anàlisis de sang dels nens de Protecció a la Infància (per detectar 
casos de sífilis hereditària). Malgrat tot, els dispensaris estaven equipats per 
poder dur a terme exàmens senzills (frotis i ultramicroscòpia) i així evitar haver 
d’enviar tantes mostres al Laboratori Central i la demora que se’n derivava 
d’aquest fet. A la resta de Catalunya, el Laboratori comarcal era l’encarregat de 
realitzar les anàlisis complexes. 

Resum estadístic de l’any 1934
Sangs analitzades 3.587
Frotis examinats al microscopi 822
Reaccions de Wassermann 2.693
Reaccions de Hecht 818
Reaccions de Meinicke II* 3.580
Reaccions de MTR (Meinicke enterboliment) 1.549
Reaccions de Kahn 1.184
Anàlisi d’orina 11
Anàlisi de líquid cefaloraquidi 3
Desviació de complement blennorràgic 4
Investigació de treponemes 1

 
*Hi ha hagut discordança entre Kahn i Meinicke 28 vegades (2,3%) de les 
reaccions practicades.

La lluita antivenèria, tot i estar molt mancada de recursos econòmics, sempre 
va fer una política de tractament universal. Conseqüentment, va haver-hi 
molta immigració, sobretot prostitutes, des d’altres territoris d’Espanya i des 
de l’estranger cap a Catalunya per tal de rebre un tractament gratuït. Davant 
d’aquesta gran demanda, la lluita antivenèria hagué de posar restriccions i decidí 
que les prostitutes estrangeres fossin expulsades del territori en detectar-se-les. 
També, es van iniciar tràmits per tal que l’assistència sanitària de malalties de 
transmissió sexual que rebien els mariners al Port de Barcelona fos la mateixa en 
altres ports i que els catalans mariners poguessin tenir accés als tractaments allà 
on fossin de la seva ruta marina. Un altre greuge contra l’economia de la lluita 
antivenèria fou que molts pacients afirmaven ésser indigents per tal d’evitar pagar 
l’assistència i els tractaments que rebien. La lluita, incapaç de poder distingir de 
forma imparcial qui deia la veritat dels qui mentien, va preferir passar per alt 
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aquest fet encara que això els perjudiqués econòmicament. 

Els tractaments dels que disposava la lluita antivenèria eren les injeccions 
neoarsenicals i de bismut per a la sífilis i la vacuna antigonocòccica (injecció 
de grogs d’acridina). Cal recordar, doncs, que encara que la penicil·lina hagués 
estat descoberta l’any 1928, la seva producció era petita i, per tant, una dosi 
era molt cara (per tant, difícilment aplicable com un tractament en una població 
endèmica). No fou fins al 1941 que la penicil·lina va començar a produir-se en 
grans quantitats a les indústries i el preu començà a reduir-se.

Per últim, cal destacar que la lluita antivenèria va aconseguir arribar a molts 
sectors de la població però va tenir moltes dificultats per atraure dones no 
prostitutes, per la qual cosa van fer-se campanyes publicitàries perquè hi anessin.

Malalts que acudeixen als centres de la lluita antivenèria segons  
la seva procedència

Malalts de BCN 36% Prostitutes de BCN 29%
Malalts de Girona 2% Prostitutes de Girona 1%
Malalts de Lleida 3% Prostitutes de Lleida 3%
Malalts de Tarragona 3% Prostitutes de Tarragona 2%
Malalts de la resta d’Espanya 53% Prostitutes de la resta d’Espanya 52%
Malalts estrangers 3% Prostitutes estrangeres 13%

11.- LA pRoSTITUCIÓ

La prostitució va ser la principal diana dels esforços de la lluita antivenèria. 
Fou la font de contagi (5) més freqüent i la gran dificultat per controlar-la tan 
sols obstaculitzava més la tasca de la lluita. Tot i que la lluita antivenèria no va 
interferir mai en la regulació de la prostitució, ja que ho considerava un deure 
de l’Estat, sempre va deixar clar que els motius per aplicar un política ferma en 

5 Contagis veneris en la prostitució a Barcelona 90,7%; contagis veneris en la prostitució fora de Barcelona 
96%. Contagis veneris fora de la prostitució a Barcelona 9,3%; contagis veneris fora de la prostitució fora 
de Barcelona 4%.
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aquesta població foren rament sanitaris (6). Així doncs, segons el decret vigent 
de la lluita: “tot malalt veneri té l’obligació de posar-se en cura. Els metges de la 
lluita antivenèria podran obligar-los a un reconeixement periòdic”. En definitiva, 
es pretén beneficiar el propi malalt i evitar els possibles contagis sense importar 
el sexe o la professió del pacient.

Nombre de prostíbuls de Barcelona
Nombre d’hotels que reben parelles sense inscriure-les
Nombre de centres de disbauxa
Nombre de prostitutes en els prostíbuls
Nombre aproximat de prostitutes al carrer
Nombre aproximat d’artistes, balladores, cambreres...

150
70
20
1.500
1.000
500

En els estudis epidemiològics iniciats al 1934, es va calcular que més del 37% 
de les prostitutes catalanes eren sifilítiques i que hi havia una proporció encara 
més gran de prostitutes malaltes de gonocòccia. Un cop detectada la població 
de risc, es va proposar a totes les prostitutes  fer-se una anàlisis de sang cada 
6 mesos i a acudir regularment als dispensaris de la lluita per al seguiment de 
cada cas. La lluita antivenèria va proposar un protocol d’actuació a partir de la 
detecció de malalties amb tres possibles vies:

6 L’informe del servei de la lluita antivenèria del 12 d’agost de 1936 deia: “Amb coneixement i 
consentiment dels Poders Públics, existeix la prostitució a Catalunya i a la resta d’Espanya, exercida 
sense traves de cap mena i encara en la seva forma més vergonyosa: el prostíbul. La revolució que 
té lloc al nostre país exigeix no descuidar aquesta nafra social; ara és l’hora precisa d’enfocar el 
problema, prendre les mides que calguin i edificar sobre un nova moral més digna i més humana. És 
precís combatre la prostitució derivada de la pèssima moral sexual actual, sabedors que persistirà 
en diferents formes i graus, en tant no tingui altres solucions fàcils al complex problema sexual. És 
del tot indispensable prohibir terminantment el lucre amb les prostitutes, tancar tots els prostíbuls, 
ostensibles o dissimulats i castigar severament la terceria, el proxenetisme, descarat o encobert, i 
qualsevulla que faciliti la prostitució. No hi ha a Catalunya una legislació que clarament prohibeixi 
aquests extrems i les disposicions que s’hi refereixen han sigut negligides. S’ha publicat un estudi 
per a un projecte de llei a les Corts redactat per un grup de sociòlegs, juristes i metges competents 
que resoldria la qüestió. Hi ha una legislació abundant sobre tals extrems degut a la diversitat de 
solucions donades a la prostitució en les diferents nacions, prohibint-la (exemple: Anglaterra i 
recentment a la URSS) o tolerant-la”.

Font de contagi dels malalts als dispensaris de la lluita antivenèria
Persona contagiant A Barcelona Fora de Barcelona
Muller 1,8% 0,0%
Amiga 7,5% 4%
Prostituta al prostíbul 42,9% 66,5%
Prostituta trobades al 
carrer 47,6% 13,5%

Prostituta al domicili 
privat 0,0% 16%

Homosexual 0,2% 0,0%
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Prostitutes “submises o conegudes pel personal del servei”: se’ls ofereix un ingrés 
electiu a l’Hospital de la Lluita. Tanmateix, si ofereixen garanties de medicar-se 
adequadament i aïllar-se per evitar els contagis, se’ls permet fer un tractament i 
seguiment al dispensari. Tanmateix, un dels punts febles d’aquest protocol és que 
quan es demana a les prostitutes que evitin el contagi, és a dir, que no tinguin 
relacions sexuals, se’ls demana, a la vegada, que renunciïn a l’únic mitjà de vida 
que tenen per subsistir. 

Prostitutes “rebels o desconegudes pel personal del servei”: aquelles prostitutes 
que tenen lesions obertes de sífilis, gonocòccia aguda o crònica o xancre tou se’ls 
obliga a ingressar a l’hospital.

Totes aquelles prostitutes afectades de sífilis latent, lesions cròniques clínicament 
poc contagioses i altres malalties venèries i paravenèries se’ls administra un 
tractament als dispensaris.

Tanmateix, els esforços de la lluita no sempre foren benvinguts entre les 
prostitutes. És més, gran proporció de les malaltes eludien els serveis de la lluita. 
Davant d’aquestes circumstàncies, la lluita antivenèria va idear un carnet sanitari 
(7) per a les prostitutes, malaltes i no malaltes, en el qual s’anotaven els controls 
sanitaris en el dispensari. Malgrat tot, la implantació d’aquest carnet fou lenta 
i dificultosa, plena d’obstacles ja que les pròpies prostitutes defugien tenir un 
carnet que les delatés com a prostituta.

Resultats dels requeriments del zelador sanitari a les prostitutes lliures
Data Nombre  

de requerides
Trobades  

sense carnet
Trobades  
malaltes

%

28/4/1934 70 26 12 46
30/4/1934 50 24 8 33
5/5/1934 40 4 2 50

14/9/1934 125 20 10 50
2/10/1934 60 5 4 80
6/10/1934 50 16 4 25
9/10/1934 50 15 0 0

18/10/1934 70 19 5 24

7 En relació al carnet sanitari, les prostitutes només estaven obligades a ensenyar-lo a les autoritats 
sanitàries quan se’ls ho demanés. Tanmateix, van haver-hi abusos per part de la policia qui exigia 
veure el carnet per demostrar si la dona era prostituta o no. La lluita antivenèria afirmà: “Els comissaris 
i agents de policia s’abstindran de demanar el carnet que la lluita antivenèria que la Generalitat 
lliura a les prostitutes, per tractar-se d’un document exclusivament sanitari i del qual únicament 
les autoritats sanitàries poden requerir la presentació a les interessades.”
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Una nova dificultat en què es trobà la lluita és que encara que el reconeixement 
de prostitutes a Barcelona era efectiu i les controlaven de prop, la resta de la 
poblacions no eren tan eficaces. En el territori català, exceptuant Barcelona, la 
detecció d’una prostituta malalta implicava l’expulsió de la regió on exercia, de 
manera que les malaltes simplement marxaven a una altra àrea i estenien la 
infecció. La lluita antivenèria va haver d’esmerçar-se enormement per tal d’aturar 
aquest èxode i començar a medicar-les.

Per acabar d’empitjorar el control sanitari de la prostitució, un tema molt 
important fou l’edat d’aquestes prostitutes. En cap moment va ser interès de la 
lluita detectar prostitutes menors d’edat i/o de denunciar-les a les autoritats civils 
ja que es perseguia detectar-les i curar-les independentment de l’edat. Essent les 
prostitutes més joves, les més afectades, aquestes s’allunyaren de la tasca de la 
lluita antivenèria qui no va saber com evitar aquest distanciament i quedà com 
una matèria pendent de solucionar (8).

Les prostitutes ingressades a l’Hospital de la Lluita romanien una mitjana de 
50 dies. En aquest període es va comprovar que: el 47,6% no sabien llegir, el 
60% no sabien escriure, el 24% no havien anat mai a l’escola i el 15% només 
havien anat un any a l’escola. Aquestes xifres mostren l’analfabetisme i la misèria 
en què vivien aquelles dones per les quals, la prostitució, era l’únic mitjà per 
sobreviure. Per tal d’intentar esmenar aquestes condicions, la lluita antivenèria es 
va preocupar per millorar les condicions de vida d’aquestes dones i va posar en 
marxa el projecte del taller-escola que consistia en alfabetització i aprenentatges 
d’oficis. Es perseguia, doncs, la independització d’aquestes dones a través de 
l’abandonament de la prostitució a favor d’altres oficis, molts d’ells facilitats, en 
primera instància, per la lluita antivenèria coordinada amb altres institucions de 
protecció de la dona. Aquest últim punt fou difícil donada la gran crisi econòmica 
que es vivia en el territori català i que cursà amb un augment progressiu de l’atur. 
El Dr. Peyrí valorà la tasca d’aquest taller-escola com segueix a continuació: 
“Fins ara, l’obra del taller-escola ha servit per veure d’aprop la magnitud del 
problema, l’interès extraordinari de l’obra i convèncer-nos de les seves enormes 
possibilitats malgrat les dificultats no menys enormes que la seva resolució 
inclou”. 

Es presenta a continuació l’estudi de 200 casos de prostitutes de l’any 1936.

Catalanes 30% Judici moral bo 51%
No catalanes 67% Judici moral dolent 48%
Estrangeres 3%

Caràcter apacible 30%
Fins als 17 anys 4% Caràcter viu 70%
De 18 a 22 anys 16%
De 23 a 30 anys 58% Intel·ligència bona 5%

8 Nota: durant els anys 30, les prostitutes menors de 23 anys eren detingudes o denunciades 
obligatòriament.
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De 31 a 40 anys 15% Intel·ligència regular 57%
De més de 40 anys 6% Intel·ligència escassa 37%

Tenen ofici 14% Saben llegir 56%
Artistes 2% No saben llegir 44%
Dependentes 2%
Treballadores de fàbrica 15% Saben escriure 45%
Serventes 46% No saben escriure 54%
No tenen ofici 21%

Mai a l’escola 57%
Tenen pare 44% Un o dos anys a escola 8%
No tenen pare 56% Tres a cinc anys a escola 13%

Més de cinc anys a escola 21%
Tenen mare 44%
No tenen mare 56% Maternitat 53%

Tenen germans 67% Casades 21%
No tenen germanes 32% Solteres 78%

El destí de les malaltes en sortir de l’Hospital sembla que fou el següent:

Retornades als pares 15
Retornades al marit 6
Retornades a fills i germans 4
A casar-se 6
A vida marital 13
A servir 15
A altres ocupacions 9
Indefinit 96
Voluntàriament a la prostitució 36

Les xifres que es presenten en aquest informe sobre l’alfabetització de les dones 
és un clar reflex de la incultura de la dona que va viure durant els primers trenta 
anys del segle XX. Gràcies al taller-escola, es va poder ensenyar a llegir i a 
escriure a totes elles durant el seu període d’internament. Tanmateix, com el Dr. 
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Peyrí mateix reconeix, l’obra del taller-escola, encara que lloable, era insuficient 
per a qualsevol aprenentatge ja que només disposava d’una mitjana de 50 dies 
per impartir qualsevol coneixement. A més, mancava personal especialitzat per 
a poder aconseguir el màxim profit de les alumnes. Per tant, es considerà que 
l’ajuda posthospitalària era fonamental però es topà que l’eficàcia de la borsa del 
treball durant aquells anys fou nul·la. 

La lluita antivenèria, davant d’aquesta situació, exposà el 12 de desembre de 
1936: “és forçós fer que sigui una realitat la protecció de la dona i, en aquest 
cas, intentar la rehabilitació de la prostituta, com una missió social a realitzar 
inajornable. A tal efecte, podrien crear-se Refugis en el nombre i emplaçament 
que les necessitats demostressin necessaris, cases on s’hi acollirien una vintena 
de prostitutes desvalgudes i on, sota la disciplina seriosa de la persona que 
deuria regir cada Refugi, i control rigorós de llur ingrés i sortida oportuna, se’ls 
prestaria un auxili moral i econòmic, els ensenyaments del taller-escola i l’ajut 
indispensable fins a emplaçar-es dins una nova vida de treball.”

El Dr. Peyrí sempre estigué molt preocupat per la prostitució i buscà maneres de 
millorar la condició de la dona i donar-li l’assistència necessària perquè pogués 
canviar de vida. A continuació, segueix un fragment de les seves reflexions sobre 
la prostitució i la tasca que l’Estat i la societat haurien de fer per millorar la 
condició d’aquestes dones.

El camí a seguir és extens. El nombre de prostitutes a Catalunya és, si fa no 
fa, com arreu del món on subsisteix la moral en ús de la vella Europa. Tan 
sols a la URSS on s’ha enfocat i resolt el problema com a fenomen de masses, 
han vist, si hem de creure les informacions serioses que posseïm, la prostitució 
reduïda a casos aïllats. Potser creuríem que la prostitució pública existeix aquí 
en xifres inferiors a la d’altres països per altres conceptes similars al nostre. A 
Barcelona, amb un milió d’habitants, són actualment unes 3.400 prostitutes 
que es reparteixen en 116 prostíbuls, 53 cases de cites i 40 fondes que reben 
la prostituta del carrer i on també hi van a parar les artistes (?) dels salons de 
varietés i les entrenadores de ball. Ben entès que excloem d’aquestes 3.400 les 
semiprostitutes o un quart de prostitutes com diu el Dr. Bizard i fraccions inferiors 
que diríem nosaltres, i qual nombre és de tot punt imprecisable. Les xifres que 
tenim ara són semblants a les anteriors per la qual cosa el problema subsisteix 
amb la màxima intensitat i brutalitat. 

La complexitat indiscutible del problema social de la prostitució no excusa la 
inactivitat dels Estats. La posició que nosaltres aconsellaríem seria lluita contra 
la prostitució i ajut a la prostituta. No n’hi ha prou amb dur a terme l’ajut i la 
rehabilitat de la prostituta, doncs l’obra, tot i reconeixent el seu alt valor, quedaria 
força incompleta per molt abast que se li donés, tant si es limitava a l’assaig 
realitzat al nostre taller-escola com si s’estenia prenent per model les “Maison 
d’accueil” de França, on segons confessió del propi dirigent Dr. Rabut, es limita 
llur actuació a les prostitutes que volen o poden rehabilitar-se deixant abandonat 
el sector, el més gran segurament, que per incapacitat de l’esforç necessari per a 
realçar-se és precisament el més necessitat d’assistència i tutela. 
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La posició, però, de la lluita antivenèria en algunes qüestions fou clara i inamovible. 
Defensaren aferrissadament la repressió del proxenetisme i que la misèria en què 
vivia la dona podia millorar-se a través de la igualtat de la dona, de l’accés a una 
educació digna i la modificació de l’opinió pública. Una manera que es proposà 
durant aquells anys com a possible solució foren els profilactoriums ideats com a 
refugis sanitaris i espirituals on es tractaven les malalties venèries i psíquiques i 
on s’impartia una educació intel·lectual i professional. 

La conclusió, però, és que l’esclat de la Guerra Civil va truncar molts projectes 
sanitaris i educacionals dirigits a la prostitució i a la millora de la condició de la 
dona. Certament, la Guerra Civil no va prestar atenció a aquestes reformes, les 
quals quedaren en l’oblit, però, a més, el Franquisme va abolir bona part de la 
feina que s’havia fet en relació amb els drets d’igualtat. 

12.- LA CAMpANYA ANTIVENÈRIA

La campanya antivenèria fou la promoció de la lluita antivenèria entre la població 
i entre els professionals del món sanitari. El primer que es va fer foren uns 
opuscles on s’explicava què era la sífilis i la gonocòccia i les seves mesures 
de control. Aquests opuscles es van esgotar ràpidament i se’n van haver de fer 
diverses impressions.

La lluita antivenèria es va comprometre molt amb la formació dels estudiants 
de medicina, a petició del catedràtic Dr. Salvat Navarro de la Universitat de 
Barcelona, i dels estudiants que es volien especialitzar en venerologia i sifilografia, 
qui quedaren a càrrec del director de l’Hospital de la Lluita, Dr. Comas Camps, i 
Dr. A. Carreras, metge de l’Hospital de la Lluita. Aquesta formació fou en classes 
teòriques i en pràctiques clíniques en els dispensaris de Barcelona i en l’Hospital 
de la Lluita en grups reduïts d’alumnes. 

Durant el 1934, la directora de l’Escola d’Assistència Social per a la Dona pregà 
que s’impartís, per als alumnes d’últim any, un curs que inclogués: concepte de 
les malalties venèries; organització de la lluita antivenèria i els dispensaris; la 
prostitució i les formes en què es presenta; educació sexual; i assistència social 
en les malalties venèries.

Un dels grans objectius d’aquesta campanya fou acabar amb el “xarlatanisme” 
i l’”intrusisme”. L’intrusisme s’entenia com la intromissió de terceres persones 
no pertanyents a la lluita antivenèria que aconsellaven i medicaven els pacients 
afectes d’alguna malaltia antivenèria. Des d’un bon principi, es va perseguir 
aquests infractors i es van proposar diverses sancions per a castigar conductes 
que podien posar en perill la vida del pacient, ja que molts d’aquests intrusos 
no tenien competència mèdica. Per aquest motiu, l’agost de 1935 es trameté un 
circular des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya en què es recordava a tots 
els col·legiats “la prohibició de tractar cap malaltia venèria i la prohibició de 
vendre cap producte farmacèutic que no els fos especialment i concretament 
demanat”, és a dir, que no fos receptat per un metge qualificat. En estreta 
relació, el xarlatanisme era una forma de desprestigiar els esforços de la lluita per 
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controlar una endèmia greu que afectava, sobretot, la població jove entre 20 i 30 
anys. El fragment que segueix a continuació, redactat pel Dr. Antoni Peyrí, és la 
resolució que els integrants de la lluita antivenèria van prendre quant al tema el 
desembre de 1936.

Tots els metges del servei es reuniren a la direcció de la lluita a l’objecte d’estudiar 
l’actuació més procedent contra el xarlatanisme que es ve produint accentuat 
d’un temps ençà i especialment amb les publicacions, en forma de llibres, fullets 
i cartells, en els que pretenent defensar unes suposades doctrines mèdiques, 
on s’assegura que les malalties venèries es curen sense medicament i que els 
metges que els empren en llur guariment són, metges i remeis, causants dels 
estralls que les esmentades malalties produeixen. 

Considerar aquests escrits i llurs autors nocius per a la salut pública ja que 
en desviar la correcta orientació del gran públic que no posaria els mitjans a 
combatre el mal veneri, ocasionen veritables, greus i irreparables mals que, 
atacats prematurament i per mitjans científics, foren accessibles, dominables i 
guaribles.

Que les acadèmies i universitats que a tot hora accepten discussió i tenen obertes 
llurs portes a tota innovació són les úniques definidores dels dogmes científics 
que després segueixen els intel·lectuals, professionals i homes de bona fe. 

Cridar poderosament l’atenció del proletariat i sobretot de les persones d’escassa 
cultura, més que cap altra necessitades del consell d’organismes solvents, per a 
que rebutgin els tals escrits i desconfiïn dels seus autors amb els quals no volen 
ni deuen establir una polèmica pública.

Que les normes i pràctiques seguides en tots els hospitals i dispensaris de 
Catalunya, que són també les que se segueixen als serveis de la lluita antivenèria, 
són les actualment admeses i sens excepció en tots els països cultes i al marge de 
l’organització política i econòmica dels Estats que rivalitzen en perfeccionar llurs 
organitzacions sanitàries i a les que d’aquí estem amatents per a poder introduir i 
apropiar tot el que representi un progrés en l’ordre científic i d’assistència social.

En fer aquestes afirmacions i en donar el crit d’alerta, els metges de la lluita 
antivenèria no tenen altre propòsit que l’altruista del bé aliè i de la col·lectivitat i 
sortir al pas d’afirmacions gratuïtes i deshonestes i que es fan mereixedores del 
càstig que el poder públic té el deure d’imposar. 

Certament, cap resolució o mesura punitiva fou capaç de dissuadir aquestes 
pràctiques però sí que es va notar una disminució de l’afluència de la població 
cap aquestes pràctiques i, en definitiva, de la pràctica en si mateixa. El prestigi 
de la lluita antivenèria va incrementar-se amb el pas dels anys tot i que la seva 
tasca es va veure truncada amb l’esclat de la Guerra Civil.

Durant el 1935 i 1936, els cursos, les conferències, les pràctiques i altres 
formes de difusió de la campanya foren en augment i cada vegada, més i més 
associacions, estaven interessades en comprendre les bases científiques de les 
malalties venèries i la vessant social dels malalts, sobretot de les prostitutes.
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No només en forma de publicació escrita sinó també en altres formats com 
la ràdio i les pel·lícules, la lluita antivenèria sempre va estar buscant formes 
efectives per a divulgar la seva tasca i atraure la població cap a la seva causa. 
Per exemple, al 1936, es va sol·licitar a la Inspección General de Sanidad 
Interior de Madrid que prestessin els films de propaganda que tinguessin sobre 
les malalties de transmissió sexual i es rebé “Terrible Lección”. No només això, 
la lluita antivenèria sempre va buscar suport i consell a l’estranger de manera 
que per mediació del Conseller de Sanitat de la Generalitat es pregà al Ministre 
de Sanitat francès el préstec dels films de propaganda antivenèria. Es van rebre 
diversos títols (9) que es projectaren en l’Escola d’Infermeres, la Casa Àngels 
Mateu, l’Escola del Treball de Barcelona, l’Escola del Treball de Sabadell i en 
alguns cinemes públics amb el règim de projecció obligatòria. 

CoNCLUSIoNS

La lluita antivenèria a Catalunya es va veure truncada al 1936 per l’esclat de la 
Guerra Civil espanyola. Si bé es va intentar mantenir-la en la mesura del possible, 
l’any 1937 es pot considerar com la desfeta no oficial de l’organitzada lluita 
antivenèria ja que la imposició del règim franquista seria la dissolució oficial de 
la lluita antivenèria quan desaparegués la Generalitat de Catalunya.

Els esforços empresos per tots els integrants d’aquesta lluita van veure 
recompensat el seu treball quan al 1935 i 1936 es començaren a veure alguns 
resultats positius en el control i en el tractament de les malalties venèries, que 
com s’ha repetit incansablement al llarg de tot aquest treball eren una endèmia 
que assetjava tota la població des de feia dècades. Tanmateix, la Guerra Civil va 
fer rebrotar aquesta endèmia que tot just es començava a controlar gràcies al 
moviment dels exèrcits, de les milícies i de les prostitutes que seguien la migració 
d’aquestes tropes. Això, juntament amb la impossibilitat per accedir a informació 
científica i a serveis mèdics adequats, ja que tots els esforços sanitaris es van 
focalitzar en les ferides provinents dels fronts de guerra i dels bombardejos, en 
les infeccions i en les malalties més freqüents durant la guerra (en les quals no hi 
entrarem), va fer que les fites de la lluita antivenèria caiguessin en l’oblit.

El Dr. Antoni Peyrí, director de la lluita antivenèria i, més tard, de la lluita 
antileprosa, fou un home dedicat a millorar la salut dels ciutadans de Catalunya 
i es va responsabilitzar de milers de malalts afectats per malalties endèmiques. 
Molts foren els professionals sanitaris implicats, des de metges a infermeres, 
passant pels zeladors, els becaris i els serveis socials, que es van involucrar en 
un projecte agosarat al qual no van mancar-li els detractors, com s’ha esmentat 
en el cas de l’intrusisme i del xarlatanisme contra els qui la lluita va combatre 
tan aferrissadament.

El projecte de la lluita antivenèria fou realment molt avançat per al seu temps. 
Fou un pla traçat per tractar les malalties de transmissió sexual únicament des 
del punt de vista sanitari ja que deixava fora d’aquest tots els judicis morals. Per 
9. La blenorragie danger social, Le chancre mou, Les consultations pre-natals, L’armement antivénérienne, 
Causes et effets de la syphilis i Le voil sacré.
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aquest motiu, la lluita antivenèria va triomfar i esdevingué prestigiosa perquè 
s’havia conscienciat la població que l’objectiu d’aquest control era beneficiar els 
individuals i, de retruc, el col·lectiu. L’enfocament científic i professional de les 
malalties venèries aconseguí que els afectats deixessin de sentir-se estigmatitzats 
per aquells que suposadament havien d’ajudar-los, és a dir, els professionals 
sanitaris. La prostitució fou un tema manejat objectivament i es va evitar caure 
en prejudicis socials que no haguessin beneficiat la finalitat de la lluita.

Cal tenir en consideració, també, que la lluita antivenèria, coneixedora de la gran 
endèmia entre les prostitutes, va fer un pas més per tal de, no només guarir-les 
de les malalties, sinó també de dignificar la seva condició i alliberar-les de la 
misèria. Malgrat que no es van aconseguir resultats en aquest àmbit, és possible 
que amb més temps i amb més implicació per part de la societat s’haguessin 
pogut canviar, si no totes, almenys algunes vides de dones que vivien de la 
prostitució per no morir de gana. Certament, la lluita es va conscienciar de la 
condició social de la dona i de la seva precarietat quan analitzà els registres de 
visites i d’hospitalitzacions. Davant d’això, va emprendre mesures importants 
per a la dignificació de la dona, com ho demostra el taller-escola impulsat a 
l’Hospital de la Lluita.

La lluita antivenèria tenia moltes propostes per posar en marxa i moltes millores 
per fer. Punts importants que van quedar per resoldre foren el problema de 
la prostitució. D’altra banda, s’estava intentant aconseguir la legislació de 
l’obligatorietat de la declaració i del tractament de les malalties venèries per tal 
que aquestes deixessin d’amagar-se i de no tractar-se per por a l’estigma social 
i, en canvi, esdevinguessin una malaltia com qualsevol altra. Tanmateix, allò 
que més va destacar tot el curs dels tres anys de vida de la lluita antivenèria 
i la seva preocupació més gran fou, com escriví el Dr. Peyrí: “Cal que tothom 
senti els problemes i els deures col·lectius sense els quals els reglaments i 
les lleis queden inoperants i l’organització no rutlla. Malalts i metges cal que 
es captinguin de les noves necessitats i col·laborin espontàniament sense que 
calgui la intervenció dels organismes estatals encarregats de vetllar per la salut 
pública.”

Personalment, crec que la lluita antivenèria fou un projecte arriscat ja que en 
definitiva es tractaven malalties venèries però que es va saber enfocar a la 
perfecció, com demostren els resultats. Representa, també, un canvi de mentalitat 
cap a una nova societat més científica i amb menys prejudicis socials. És un 
exponent de l’empenta i la dedicació per modernitzar el país que va caracteritzar 
la Generalitat de Catalunya i la II República espanyola. Realment, fou una 
llàstima que tinguessin tan poc temps per desenvolupar-la ja que hagueren de 
passar molts anys perquè es tornés a parlar de forma oberta de l’educació sexual 
i de les malalties de transmissió sexual. 
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ApÈNDIX FoToGRÀFIC

Plànol de l’Institut d’Higiene Social, planta del Servei Antiveneri
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Dispensari del Port -Moll de Barcelona-

Dispensari 1 de Barcelona (c/ Rauric, 18)
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Dispensari 1: Sala de Consulta i Servei Social

Laboratori del Dispensari 1

Sala de Cures del Dispensari 1

La lluita antivenèria a  Catalunya, 1934-1936
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Hall del Dispensari Central

Un dels dormitoris de L’Hospital de la Lluita Antivenèria

Anna Varela Magallon
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Dispensari 3 de Barcelona (baixos de l’Hospital de la Lluita,  
c/ Estévanez, 47, Sagrera)
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Sala d’uretroscòpia i cirurgia - Sales de diatèrmia

Dues vistes del Laboratori Central de la Lluita Antivenèria i Antileprosos

La lluita antivenèria a  Catalunya, 1934-1936
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L’aula del taller-escola

El cosidor

Anna Varela Magallon
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Pati de l’Hospital de la lluita antivenèria
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LOs EXpEDIEnTEs DE DEpuRAcIOn DEL FRAnQuIsmO  
En EL HOspITAL DE sAnT pAu

Carmen Pérez Aguado (1-2), Eulàlia Bruguès (1-2), Alejandra de Leiva (2), 
Alberto de Leiva (1-2-3).  
(1)- Hospital de Sant Pau, (2)-Fundación DIABEM,  
(3)- Universitat Autònoma de Barcelona. 

RESUM: El 26 de gener de 1939 la ciutat de Barcelona va caure en poder de les tropes 
franquistes. Les noves autoritats no van perdre el temps i el 9 de febrer de 1939 van 
signar la Llei de Responsabilitats polítiques. Al dia següent, 10 de febrer, van proclamar 
la Llei de Depuració de Funcionaris Públics. Aquest treball es basa en l’estudi dels 252 
Expedients de Depuració als quals van ser sotmesos els metges de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau.

PARAULES CLAU: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Depuració, Franquisme

RESUM: El 26 de enero de 1939 la ciudad de Barcelona cayó en poder de las tropas 
franquistas . Las nuevas autoridades no perdieron el tiempo y el 9 de febrero de 1939 
se firmó la Ley de Responsabilidades políticas y el día siguiente, el  10 de febrero, la Ley 
de Depuración de Funcionarios Públicos . Este trabajo se basa en el estudio de los 252 
Expedientes de Depuración a los que tuvieron que someterse los médicos del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau.

PALABRAS CLAvE: Hospital Santa Cruz y San Pablo, Depuración, Franquismo 

La guerra civil española comenzó el 18 de julio de 1936, cuando una parte del 
ejército, en conexión con las fuerzas  involucionistas,  se levantaron contra el 
gobierno de la República.  Barcelona permaneció leal al Gobierno legítimo. Ocho 
días después, el  HSP fue  incautado  por el Gobierno Catalán  y cambió  su 
nombre por el de Hospital General de Cataluña (HGC).(1)

Durante los algo mas de dos  años  y medio de guerra, el HGC funcionó como 
hospital general –el mayor de Barcelona, con 3000 camas- y como Centro para 
la Defensa Civil de Barcelona.

Además recibía heridos  de guerra, militares y civiles y envió equipos quirúrgicos 
completos, cirujanos y transfusores, a hospitales del frente.

Sus médicos,  especialmente durante los bombardeos que asolaron la ciudad,  
tuvieron que  aumentar la dedicación al Hospital y suplir a los colegas que por 
razón de edad fueron movilizados forzosos por el Ejército. El número de médicos 
trabajando simultáneamente durante los tres años de Guerra Civil osciló entre  
170 y 183, y en las Declaraciones Juradas motivo de estudio hemos encontrado 
28 cuya fecha de entrada en el centro fue posterior al 18 de julio de 1936.
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El 26 de enero de 1939,  Fidel Dávila, General  Jefe del Ejercito del Norte, entró 
con sus tropas en la ciudad y ese mismo día difundió un Bando  por el que se 
declaraban sin ningún valor ni efecto todas las disposiciones y nombramientos 
dictados con posterioridad al 18 de julio del 36. Asimismo  se hacía hincapié en 
que todas las autoridades y organismos dependerían directamente de la Auditoría 
de Guerra.(2)

El HGC  fue de nuevo requisado, esta vez por la Sanidad Militar nombrando 
incluso la autoridad militar un nuevo Director Médico, el Dr. Francisco Esquerdo.  
El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  recuperó el nombre, que se mantiene hasta 
la actualidad, y sus antiguos dueños se hicieron cargo de la administración del 
nosocomio. EL 6 de febrero de 1939 celebraron la primera sesión administrativa 
y entre otros temas se discutió la depuración del personal:  

“Como quiera que se impone una depuración del personal de toda clase que 
presta servicio en este Hospital, tanto de nombramiento anterior al 18 de julio 
de 1936 como del que con posterioridad a la expresada fecha ha sido nombrado, 
SE ACORDó interesar del M. Iltre. Sr. Auditor del Ejercito de Ocupación que se 
digne nombrar a un Juez militar para que instruya los oportunos expedientes, 
suplicándole que se digne dar noticia a esta Administración del resultado de 
los mismos con objeto de seleccionar el personal que haya de quedar al servicio 
de esta santa casa”.

Así, la administración del HSP se adelantaba  en cuatro días al proceso depurador, 
ya que no fue hasta  el 9 de febrero de 1939 cuando se promulgó  la mayor 
herramienta represora del nuevo Régimen, La Ley de Responsabilidades Políticas 
y el 10 de febrero, un día después, la Ley de Depuración de Funcionarios. (3) y 
(4)

Y aunque no fue hasta el 27 de febrero en que el General Jefe de los Servicios 
de Ocupación de Cataluña, Eliseo Álvarez Arenas, envió una circular (5)  a las 
entidades y administraciones de Barcelona por la que se pedía una relación 
nominal de todos los empleados, su situación laboral e incluso relación de los 
jubilados,  el Acta de la Muy Ilustre Administración (MIA: Órgano de Administración 
Hospitalaria ) del 13 de febrero del 39 recoge el oficio recibido del Auditor de 
Guerra del Ejercito de Ocupación el día 8 de febrero, en contestación  al  oficio 
que le fue dirigido el día 6, en el que de acuerdo con lo dispuesto en el bando 
del General Dávila: 

“ha de quedar cesante todo el personal…que habrá de pedir individualmente 
su nuevo ingreso. Por aplicación de la legislación vigente, las entidades que 
tienen facultad para nombrar a sus empleados son las encargadas de incoar 
expedientes de depuración, debiendo poner en conocimiento de la Auditoría 
los hechos que ofrecieren indicios de responsabilidad criminal a los efectos de 
justicia; y que, en cuanto al nombramiento de  un Juez Militar, no le es posible 
hacerlo por no tener suficientes Oficiales para ello respecto a empleados y 
funcionarios de entidades que no tengan un bien definido carácter público”.



193    Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 191-202, ISSN: 0213-0718

Los expedientes de depuracion del franquismo en el Hospital De Sant Pau

El afán depurador de los administradores del HSP les llevó a constituir una 
comisión para iniciar la instrucción de los expedientes de depuración, solicitando a 
todos los médicos la presentación de una declaración jurada. Estas declaraciones 
estaban recogidas a primeros de abril del 39 y en la junta de 3-04-1939, dos 
días después de finalizada la guerra,  se acuerda  que los representantes del 
Ayuntamiento en la MIA , señores  Fruchtman y Sanllehy, auxiliados por el letrado 
Sr. Granada “las revisen y, previas investigaciones complementarias, emitan su 
dictamen para cada caso a los efectos de prescindir del personal indeseable”.  
Este acuerdo de la MIA debió hacer las delicias del Dr. Enrique Suñer, Catedrático 
de Pediatria,que insistía en “eliminar de nuestro suelo patrio a los culpables” y 
quien ese mismo mes y en el acto de su toma de posesión como primer presidente 
del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas señaló ”Queremos contar 
también con la ayuda de los buenos españoles, sin cuya asistencia efectiva no 
es posible que nuestro trabajo obtenga el éxito lisonjero que la Patria reclama”. 
(6)

LAS DECLARACIoNES JURADAS (DJ)

Como se señala en el preámbulo de la Ley de 10 de febrero, “La liberación 
de nuevos territorios, y especialmente la de Barcelona, ciudad que ha sido 
sede del Comité rojo en estos últimos tiempos, plantea con urgente apremio 
el problema de la depuración de funcionarios públicos. Es deseo del Gobierno 
llevar a cabo esta depuración con la máxima rapidez y dentro de normas flexibles 
que permitan reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos funcionarios 
que lo merecen por sus antecedentes y conducta, y, al mismo tiempo, imponer 
sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes 
contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por 
la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando 
de la Administración”.

La ley de 10 de febrero de Depuración de Funcionarios tenía como objetivo, 
“readmitir a quienes son dignos de ello y sancionar, dentro del espíritu de 
magnanimidad que informa toda  la actuación de las Autoridades Nacionales, 
la conducta de aquellos funcionarios a los que alcancen las responsabilidades”. 

Y el medio eran los Juzgados de Empresa que disponían de los ficheros de la 
Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, Auditoría que también nombraba 
al Juez Militar que instruía los expedientes. En el caso del Hospital de Sant Pau, 
el primer nombrado fue el Juez Militar Francisco Melo, que dejó el cargo un año 
mas tarde y que no llegó a emitir sentencias, siendo sustituido por el Teniente 
de Infantería Santos Moreno  Gonzalo, auxiliado por el Secretario del Juzgado 
Instructor del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Barcelona, Sr. Durán 
Albanell. Como curiosidad, señalar que los honorarios del Juez Militar corrían a 
cargo del  Hospital, y en un acta administrativa  de fecha 23 de septiembre de 
1940 se cifran en 2000 pesetas.
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Revisada la bibliografía existente,  este tipo de requerimientos fue común  entre 
las empresas obligadas por Ley a depurar a sus empleados y, con el objetivo de 
agilizar el interrogatorio, se utilizaron formularios impresos ateniéndose a la Ley. 
Las declaraciones  motivo de nuestro estudio se imprimían en la Diputación de 
Barcelona y fue un modelo que se utilizó en todos los centros sanitarios.

Con este objetivo y para llevar a cabo la depuración con la máxima rapidez, 
el articulo segundo de la Ley, dispone la presentación, en el termino de ocho 
días, de una declaración jurada en la que se especifiquen los datos de filiación 
y domicilio del interesado, el cuerpo o servicio al que pertenezca y la categoría 
del puesto de trabajo. También se requiere al firmante la situación  y destino 
que desempeñaba el 18 de julio de 1936 y los destinos o ascensos que hubiera 
obtenido a partir de esa fecha. 

Si analizamos las respuestas dadas al interrogatorio  establecido en las 
declaraciones juradas y prescindimos de los datos de filiación, cargo y situación 
administrativa a 18 de julio de 1936, la primera pregunta a la que debían 
contestar los médicos del HSP era  “Si prestó su adhesión al movimiento 
Nacional, en que fecha y forma lo efectuó”. La mayor parte de los interrogados 
se limitaron a contestar con un “sí”, sin especificar fecha y forma, aunque un 
número no pequeño explican su participación en la 5ª Columna o en los Servicios 
de Información de los rebeldes,  y otros su presentación en el Cuartel General 
del Ejercito franquista en Burgos o en Salamanca, o su pertenencia a Falange 
Española. Con la intención de mostrar su adhesión al nuevo régimen también 
aparecen frases como:“Extender certificados médicos falsos para eludir el 
servicio militar rojo”.

Esta aparente neutra introducción va seguida de preguntas más políticas, entre 
otras, si contribuyó con cotizaciones a  partidos políticos, sindicatos, “incluyendo 
en ellas las hechas a favor del Socorro Rojo Internacional, Amigos de Rusia 
y entidades análogas aunque no tuviesen carácter de partido político” y si 
perteneció a la masonería,  especificando el grado que en ella hubiera alcanzado 
y los cargos que hubiera ejercido.

En cuanto a la cotización a sindicatos, en las DJ aparecen las afiliaciones a 
la CNT (sindicato anarquista)  que fueron de carácter colectivo y forzoso en 
los últimos meses de 1936 para todos los empleados  del Hospital. Respecto 
a la pertenencia a algún partido  político, prácticamente todas las DJ son 
negativas, excepto en algún caso que se admite la militancia en Acción Catalana 
Republicana. La misma respuesta negativa se obtiene cuando se les pregunta 
por su pertenencia a la masonería y en un caso,  el firmante, a quien no le han 
pedido ninguna calificación moral pues, recordemos, estamos en la fase de la 
declaración jurada,  añade: “Nunca he pertenecido ni directa ni indirectamente  
a tan nefasta secta”.

Los médicos también debían contestar si habían formado parte de algún batallón 
de milicianos u otras fuerzas armadas, si esa adscripción había sido voluntaria o 
forzosa, si realizaron algún viaje al extranjero desde el 18 de julio del 36 y, sobre 
todo, debían contestar  la pregunta que permitió  la incoación de expedientes de 
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Depuración a algunos de  sus compañeros “¿Quiénes eran los más calificados 
izquierdistas de su Dispensario o Clínica? Diga cuanto sepa de la actuación de 
los mismos”. 

Los malabarismos estilísticos alcanzan su cima en las respuestas a estas peticiones 
de denuncia.  Una gran mayoría de los encuestados responde “No lo sé”, “En 
mi servicio no se hablaba de política”, “Lo desconozco”, “En el Servicio que 
dirijo no hay ningún izquierdista”, o “En el Servicio no hubo ningún calificado 
izquierdistas, pero si alguien ostentó algún cargo, lo fue por imposición, lo que 
no privó para que sirviera para ayudar a cuantos compañeros lo necesitaron, si 
estos eran perseguidos” . Pero también y por si el Depurador no lo sabía aparecen 
declaraciones como “El Dr. F M pertenecía al Partido Socialista de Cataluña, 
pero como era persona digna y buen católico, ya desde antes de estallar el 
Glorioso Movimiento Nacional dejó de actuar en política” o esta otra “En nuestro 
servicio todos los médicos eran francamente derechistas y afectos al Glorioso 
Movimiento Nacional. Solamente el Dr P M a decir de algunos elementos era 
mas bien de tendencia izquierdista moderada”. 

Algunas denuncias eran parcas en palabras “Dr. A, Dr. A, Dr. C eran adictos al 
gobierno de la República, pero su conducta como compañeros fue intachable”, 
pero otras se extendían a varios servicios e incluso a médicos que prestaban sus 
servicios en centros diferentes del HSP y hemos encontrado un documento en 
que se denuncia a 14 médicos como “los más distinguidos izquierdistas del 
HSP”.

A veces se aludía a la participación en el Ejercito Nacional o Rojo de los 
compañeros: “El servicio del Dr. E se ha caracterizado siempre por su ambiente 
de españolismo, habiendo ofrecido en el Altar de la Patria las vidas de dos 
compañeros, Drs. Cardenal y Andrade. De los restantes, cuatro hemos sido 
combatientes del Ejercito Nacional y uno Caballero de España” o esta otra 
declaración que podía ser mas perversa: “El compañero RS que se marchó 
voluntario a un hospital del frente rojo, a ruegos de los dirigentes del HSP de 
aquel entonces que pedían voluntarios”.

Otras declaraciones hacían juicios de valor negativo sobre los compañeros como 
esta del Dr. RD: “En el Servicio de Radiología del Hospital trabaja un tal  (en el 
original)  Dr. L al que considero indigno de traspasar las puertas del Hospital, 
ya que en la época roja se entretenía en las guardias en hacernos los elogios 
del internacionalismo”

Viajar al extranjero por motivos políticos o personales y no desertar, suponía  una 
autoinculpación. Sin embargo, médicos que habían pasado la mayor parte de la 
guerra en el bando de los sublevados, y a los cuales difícilmente se les abriría un 
expediente, también se sentían en la obligación de explicar su odisea personal. 
Así, el Dr. R ante la pregunta de si realizó algún viaje al extranjero dice: “Salí en 
Febrero 37 simulando una fractura de pierna (enyesado a sabiendas de la no 
existencia de ella por el Dr. S J)  y con permiso para ir a ver a mi esposa en el 
sanatorio de Cannes donde hacía creer que estaba loca. Posteriormente marche 
a San Juan de Luz y entré en San Sebastian (zona nacional,en marzo 1937)”.
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Sin embargo las bestias negras de los delatores  fueron sobre todo tres médicos 
cuyos nombres no aparecen en el listado de declaraciones juradas  que constan 
en el Archivo Histórico del HSP:  Los dres. Trueta, Bonifaci y Tarrida , quienes 
salieron al exilio cuando cayó Barcelona y por tanto no realizaron las Declaraciones 
Juradas. Estos son los que,  con diferencia,  aparecen citados mas veces  por los 
denunciantes. Si estuviésemos hablando de literatura científica se podría decir  
que tuvieron un factor de impacto altísimo.

Y el artículo segundo de la ley del 10 de febrero termina con el apartado (l), en el 
que se señala que “la declaración jurada debía contener también los nombres de 
los testigos que pudieran corroborar la veracidad de las afirmaciones que ahí se 
hacían”. En este epígrafe predominan los valedores militares, juristas o personas 
que desempeñaban cargos políticos estatales o municipales en el Nuevo Estado.

LoS INFoRMES, UNA TIpoLoGIA DE LA INToLERANCIA

Como señala María Encarna Nicolás Marin, “No era suficiente la declaración 
jurada para la depuración; en simultaneidad a la confesión individual se 
producía la puesta en marcha de la burocracia informativa conducente al control 
del ciudadano a través del conocimiento de sus actividades, comportamiento, 
amistades e implicaciones políticas”.(7)

La máquina burocrática se ponía en marcha y como en el libro de Orwell, 
1984, el Partido, ubicuo, único y todopoderoso vigilaba  sin descanso todas las 
actividades de la población. Poco podía pensar Eric Blair verdadero nombre de 
George Orwell, que menos de dos años después de ser atendido en el Hospital  
General de Cataluña de una herida de bala en el cuello, los médicos que le 
atendieron  tuvieran que  pasar por la criba de la Policía del Pensamiento. 

Esta criba generó numerosos informes. De las 252 declaraciones juradas 
presentadas, 236 contienen informes, habitualmente únicos, pero en ocasiones 
múltiples, emitidos por distintos organismos. Los más numerosos y persistentes 
son los generados por la Jefatura de Investigación de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS ya que durante  los primeros tiempos tras la toma 
de Barcelona fue  la organización mas eficaz para cubrir las funciones de policía 
política.

También aparecen informes del Gobierno Militar, del SIPM (Servicio de Información 
y Policía Militar), Guardia Civíl, Jefatura Superior de Policía, Tenencia de Alcaldía, 
etc. Hay que destacar que hemos encontrado, en varios casos, contradicciones 
entre los distintos organismos fiscalizadores sobre el comportamiento de un sujeto 
y estas discrepancias se pueden constatar incluso en  los informes emitidos por 
la misma organización.

Por poner un ejemplo, en  el expediente del Dr N, que fue sancionado con expulsión 
por el juez depurador,  podemos ver un primer informe del Departamento de 
Información de FE y JONS, emitido el 7 de junio de 1939 en el que se dice 
que “se trata de persona caballerosa, de orden y de ideas fervientemente 
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católicas. A unas monjas del Hospital aconsejó se quitasen los hábitos, con lo 
que ellas creen, pudieron salvar su vida “. El siguiente informe, también de FE y 
JONS  data de 25 de septiembre de 1939  y en el se puede  leer “Izquierdista y 
francófilo, durante el dominio rojo se manifestó en algunas ocasiones enemigo 
de los religiosos del Hospital, así como de elementos de derechas”. Sobre el 
mismo médico, aún  tenemos otro informe,  de la Sección de Información de 
FE y JONS, de fecha 23 de julio de 1940 -este ambiguo- en el que se puede 
leer “No ha militado nunca en ningún partido político pero es persona que 
sabe situarse según las tendencias que gobiernan la Nación….. Para dar 
una idea del carácter oportunista del informado, cabe citar que después de 
la liberación de Barcelona, obtuvo un documento firmado por un Falangista, 
aunque no avalado por la Provincial,  en la cual le acreditaba como camisa vieja 
(8).  Y llama la atención otro informe, esta vez emitido por la Jefatura Superior 
de Policía, descalificando al mismo individuo con la utilización de un lenguaje  
ramplón y nocivo “ Rojo, mala  persona y de actuación marxista desaprensiva y 
arribista. En la vida particular es un desastre; antirreligioso, habiendo firmado 
el manifiesto que los intelectuales antifascistas lanzaban al mundo en contra 
de los bombardeos Nacionales”. 

INSTRUCCIÓN  DEL  EXpEDIENTE Y pLIEGo DE CARGoS

Una vez que el Juez Instructor  estimaba que la actuación del médico  suponía 
desafección al Glorioso Movimiento Nacional (GMN), procedía a la instrucción 
de un expediente, que comenzaba con la formalización del pliego de cargos 
del inculpado y simultáneamente reclamaba de las autoridades y organismos 
competentes “los correspondientes informes sobre su conducta y actuación 
político-social durante la dominación rojo-separatista”. Estos informes, junto con 
los obtenidos al comienzo del proceso depurador , y los datos de la Declaración 
Jurada, constituirían el armazón sobre el que se asentaba el  Pliego de Cargos.El 
primer paso del Depurador consistía  en notificar a todos los posibles afectados 
por sus resoluciones  su nombramiento como juez instructor y señalaba el carácter 
obligatorio de firmar el enterado

De 252 Declaraciones Juradas presentadas, el Juzgado depurador del HSP 
instruyó expedientes a 35 médicos y todos ellos recibieron personalmente 
el Pliego de Cargos, diligencia ineludible, en el acto de la cual se ponía en 
conocimiento del inculpado “que en el improrrogable termino de ocho días lo 
conteste y alegue lo que tenga por conveniente para su exculpación y aporte y 
proponga las pruebas de las que intente valerse para su defensa”.

De los 35 expedientes analizados, solo encontramos cuatro con un solo cargo y  
lo habitual era la existencia de 3, 4 , 5  o mas cargos.

En cuanto a las acusaciones, gran parte de ellas se sustentaban en las denuncias 
difundidas por los compañeros del inculpado en las Declaraciones Juradas. Un 
tema recurrente  eran las amistades del sujeto expedientado y hemos podido 
ver alguna tan poco relevante como  “Haber circulado durante la guerra con un 
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coche marca Hispano Suiza conducido por un elemento significado marxista”   
frente a otra que señalaba “De ideas izquierdistas mantenía amistad con Negrín, 
Companys y otros dirigentes rojos”.(9)

Cuando los cargos eran múltiples, es habitual encontrar  el cargo de ser separatista, 
haber pertenecido a algún partido, o  si el encausado formó parte de algún comité 
o fue representante de sus compañeros  en alguna organización sindical. Incluso 
en uno de los expedientes aparece como cargo  “Delegado CNT para la entrega 
de la bencina de los médicos que tenían coche”

Las declaraciones públicas  de apoyo a la República, o en contra del Glorioso 
Movimiento Nacional eran también causa de imputación, así como las expresiones  
antirreligiosas.  El 5º cargo del Pliego de Cargos del  Dr.  B F, dice textualmente  
“Al hacer una revisión a un enfermo, le arrancó unos escapularios que llevaba”.

pLIEGoS DE DESCARGoS

Al revisar  los 35 expedientes incoados por el Juzgado Depurador, en todos ellos 
se niegan las imputaciones, se buscan justificaciones,  se rechazan, refutan o 
desmienten las acusaciones de desafección al régimen, pero aunque la extensión 
del pliego de descargos esta en relación con el número de cargos imputados, 
también influye la personalidad del incriminado.

Lacónico, el Dr. F  señala “Que fui movilizado forzoso, habiendo permanecido 
durante seis meses hospitalizado, sin padecer ninguna enfermedad”.

Así, el Dr. M presenta el pliego de descargo en tercera persona “Durante su 
permanencia en el citado hospital, con todo su esfuerzo saboteó el régimen 
marxista por cuantos medios tuvo a su alcance. Retrasó altas, prolongó curas, 
fomentó la indisciplina, hizo que cundiera el desaliento y desmoralización entre 
los rojos y avivó la esperanza en los adictos “.

Ante las acusaciones de separatista, el Dr. C  refuta las mismas con esta 
argumentación. “En varias ocasiones he manifestado, que no siendo nuestro 
padre catalán, mis hermanos y yo somos una prueba viviente de la fusión de 
dos regiones españolas”.

Las actitudes o creencias antirreligiosas eran acusaciones  que aparecen 
frecuentemente en los pliegos de cargos y las respuestas  de los expedientados 
incluían  referencias a monjas o sacerdotes que pudieran documentar  los alegatos 
presentados. Así el Dr. J escribe:“No es cierto que simpatizara con los partidos 
de izquierda ni antes ni después del 18 de julio de 1936 y procuré orientar 
mi vida y la de mis hijos hacia los partidos de derechas, procurando darles 
una educación cristiana según se demuestra por los adjuntos certificados del 
colegio de religiosos al cual asistían”.

Dr. G E “Pude camuflarme como médico en el Hospital de Sangre de Pompeya, 
donde presté ayuda a personas afectas al Glorioso Movimiento, de lo que 
pueden ser testigos algunos amigos míos que allí estaban también enchufados 
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y que profesábamos iguales ideas políticas .El equipo del Dr. S, del que era 
ayudante mereció el calificativo, que nos honraba y nos honra de Equipo 
Fascista. Practicamos Socorro Blanco(10) en gran escala y evitamos a todos los 
automutilados afectos a la causa nacional, que tuvimos ocasión de ver, el ser 
fusilados, pues esta era la conducta seguida por los criminales mandos rojos 
con estos sujetos”

Las explicaciones de los padecimientos sufridos antes de la entrada de las 
tropas franquistas en Barcelona ocupan un lugar preeminente en los pliegos de 
descargo y, por ejemplo, el dr G, condenado a Inhabilitación durante 5 años para 
cargos de dirección y confianza escribe: “¿Como podía ser partidario de los rojos-
separatistas si, entre otros vejámenes que se detallan en el documento adjunto, 
fui desposeído violentamente de la casa de mi propiedad sita en Cerdañola 
donde los rojos practicaron registros, robaron muebles y otros enseres y acabaron 
instalándose en la misma hasta la liberación del pueblo, dejándola deteriorada 
de tal forma que aún actualmente no me ha sido posible volverla a utilizar?”.

Otro médico aduce en su descargo que , “Durante todo el tiempo que permanecí 
en Ciudad Real, los prisioneros nacionales y los detenidos por profesar ideas 
afectas a la Causa Nacional, fueron los heridos y enfermos mejor tratados del 
hospital desde todos los puntos de vista”

SENTENCIAS

Una vez que el juzgado depurador comunicaba la sentencia a la Administración 
del HSP, la Junta de la MIA tenía la potestad de aplicar eximentes a los acusados 
y en 13 casos se vió reducida la sentencia. Se mantuvo la expulsión en siete 
casos y a los 5 restantes  se les impuso una sanción combinada de Inhabilitación 
de cargos de Dirección y Confianza y suspensión de empleo y sueldo por periodos 
que oscilaron entre 6 meses y 5 años .

SANCIONES PROPUESTA 
CD

RESOLUCION 
MIA

SENTENCIA 
COMB

DSS 1 6
AMONESTACION 3 6 20
INHABILITACION CARGOS D Y C
 1  año 2
 2  años 5 1
 3  años 2
 5  años 9 7 2
10 años 9
Perpetua 3 2
SUSPENSION EMPLEO
6 meses 3 2
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1 año 2 2
3 años 2
5 años 1
10 años
EXPULSION 11 7

Tabla de sanciones por grupos:  En el HSP se incoaron 35 expedientes de un total de 
252  declaraciones juradas. Todos salvo 1 sufrieron algún tipo de sanción y en algún 
caso era una sanción doble: Inhabilitación por cierto tiempo y suspensión también por 
tiempo determinado   

                                                                                                                                  
La reducción de la sentencia fue generalizada en los casos de inhabilitación 
a cargos de dirección y confianza entre 1 y 5 años, salvo en el caso de dos 
médicos, los doctores J N  y R P. Ambos vieron como la sentencia emitida por 
el juez militar se veía acrecentada por disposición de la MIA.  En el primer caso 
se condenaba  al facultativo a Inhabilitación a 5 años en puestos de Dirección y 
Confianza,  lo que supuso el  cese en sus funciones porque,  según se  alega en 
el acta de la MIA “ el puesto que desempeñaba –médico de guardia- era un cargo 
de confianza”. Nos consta , tenemos los documentos que lo demuestran y  será 
objeto de una comunicación posterior, que el aumento de las sanciones  a estos 
dos médicos se debe a razones  no políticas y sí a desencuentros personales con 
miembros de la dirección hospitalaria de aquellos años.

DEpURACIoN  poR EL CoLEGIo DE MEDICoS

El 7 de octubre de 1939 EL Boletín Oficial del Estado  publicó una Orden, 
emitida en Burgos y firmada por Serrano Suñer el día anterior, dando normas 
para la Depuración, por los Colegios de Médicos, de la conducta político-social 
de sus miembros en relación con el Movimiento Nacional. El COMB decidió, el 4 
de abril de 1940, dirigir un escrito a todos los colegiados para que enviasen a la 
organización colegial  la información de que dispusiesen de los antecedentes de 
compañeros no adictos al GMN. 

La Orden  constaba de 11 artículos. Los dos primeros se dedican a  los motivos de 
sanción o de suspensión al derecho de colegiarse y el articulo tercero se refiere a 
las sanciones que podían imponerse, sanciones  que vás desde la amonestación, 
hasta la suspensión absoluta de la profesión en todo el territorio nacional de 1 a 
10 años.

La segunda de las sanciones contempladas es la inhabilitación para ocupar 
cargos directivos o de confianza en la organización o en corporaciones de índole 
médica o sanitaria. Esta sanción es compatible con cualquiera otra del catálogo 
que ofrece la Orden. 

El Colegio de Médicos de Barcelona  revisó, hasta 1941, los expedientes de 
2.598 médicos, la totalidad de los colegiados  y el 2 de julio de 1941 se dio por 
concluida oficialmente la Depuración por el COMB. Como mostramos en la tabla  
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previa y en el caso de los médicos del HSP,  las sanciones del Colegio de Médicos  
fueron benevolentes si las comparamos con el Juzgado Militar o con la propia 
administración del Hospital (11).

Por último, algunos  médicos del HSP tuvieron que pasar por el último filtro 
depurador, La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 y 
que perseguía a “todos los que  con sus acciones coadyuvaron a dificultar el 
triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional”. La 
perversidad del legislador  le confirió efectos retroactivos y situó el comienzo de  
los presuntos delitos cometidos en octubre de 1934, “ Se creó un instrumento 
legal que permitía considerar delictivos hechos que en el momento de 
producirse estaban revestidos de la más absoluta legalidad e, insistimos de 
nuevo, legitimidad moral y política” ( 12 ). 

Y no fue hasta  36 años después, hasta 1975, después de la muerte de Franco, 
que el Decreto 3357/1975, de 5 de diciembre, declara revisadas de oficio y 
anuladas las sanciones administrativas acordadas de conformidad con lo 
establecido en la Ley de febrero de 1939, deResponsabilidad Política.(13)
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DE L’AuLA AL FROnT: LEs mEmÒRIEs DE guERRA I EXILI DEL mETgE  
ÀngEL LATORRE RIOs (1936-1939)

HERvÁS i PUYAL, Carles (1); ALEMANY i NADAL, Sílvia (2); FRANCÉS i SAN 
MARTÍN, Laura (3)

(1).Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.  
(2)Directora; (3)Tècnic. Espai del Metge i de la Salut Rural. Museu d’Història  
de Sant Feliu de Guíxols.

RESUM:El metge Àngel Latorre Rios deixà escrites unes Memòries en les que recollí 
els principals esdeveniments de la seva vida privada i professional. D’aquest text s’han 
seleccionat les pàgines dedicades a evocar els seus records dels anys de la guerra civil i 
l’exili (1936-1939), tot destacant y i analitzant els fets més importants relacionats amb 
la seva trajectòria personal i la seva actuació com a metge en mig d’aquell conflicte.

PARAULES CLAU: Guerra Civil. Metges. Sanitat. Hospitals. 

RESUMEN:El medico Ángel Latorre Rios dejó escritas unas Memorias en las que recogió 
los principales acontecimientos de su vida privada y profesional. De este texto se han 
seleccionado las pàginas dedicadas a evocar sus recuerdos correspondientes a los años 
de la guerra civil y el exilio (1936-1939), destacando y analizando los hechos más 
importantes relacionados con el ejercicio de sus deberes profesionales en medio de 
aquel conflicto.

PALABRAS CLAvE: Guerra civil. Médicos. Sanidad. Hospitales.

Durant prop de trenta anys, el doctor Àngel Latorre fou metge de Bescanó 
(Gironès) fins a la seva jubilació el 1983. A la seva mort, la família va dipositar 
bona part del seu arxiu, biblioteca i documents personals a la seu de l’Espai del 
Metge i de la Salut Rural, dins el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols. 
Entre tot aquest material, destaca un extens escrit mecanografiat on el doctor 
Latorre recollí les seves memòries, un detallat conjunt de records personals i 
professionals. En aquest treball hem fet un resum de la part que correspon a la 
seva actuació durant la guerra civil i els mesos d’exili; un període que ocupa prop 
de quatre-centes pàgines dins l’obra completa.

Dades biogràfiques.

Àngel Latorre Rios nasqué a Barcelona el 21 de novembre de 1913. Inicià els 
estudis a la Facultat de Medicina l’any 1930, i va viure la creació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Durant la seva estada com alumne intern al Servei de 
Medicina de la Infància del professor Pere Martínez García publica el seu primer 
treball, guardonat amb el primer premi en el concurs anual per Alumnes Interns 
(curs acadèmic 1935-1936) (1).
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El juliol de 1936 es disposa a realitzar els darrers exàmens de la seva carrera. 
L’últim, corresponent a l’assignatura de Patologia Mèdica III, amb el professor 
Agustí Pedro i Pons, el comença  a les 21,30 hores del dijous 16 de juliol de 
1936. Acaba poc abans de la mitja nit, per la qual cosa a partir d’aquell moment 
ja es pot considerar metge a tots els efectes. El més important del fet és que per 
aquesta afortunada circumstància es lliurarà de repetir els tres darrers anys de la 
carrera després de la guerra (com hauran de fer els seus companys de promoció 
que van acabar els estudis en data posterior al 18 de juliol de 1936).

Pràcticament es pot dir que el jove metge va passar sense interrupció des de les 
aules de la facultat a la pràctica en una situació de guerra, doncs només tres dies 
després d’haver acabat la seva etapa universitària,  ja es va veure obligat a passar 
quatre dies tancat, entre el  19 i el 23 de juliol,  de guàrdia permanenta l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, col·laborant amb els nous companys en les tasques 
d’atenció als ferits que arribaven procedents de les lluites al carrer.

Un cop acabada la guerra civil i després d’uns mesos d’exili, tornà a Catalunya. A 
finals de 1939 ocupà la plaça de metge titular de Vilobí d’Onyar (Selva). Malgrat 
haver estat expedientat i depurat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona l’any 
1941 i sancionat amb “amonestación e inhabilitación por durante veinte años 
para ocupar cargos directivos o de confianza en la organización o en corporaciones 
de índole médica o sanitaria” continua treballant en el seu destí fins el 1956, any 
en el que es trasllada a Bescanó, on exercirà com a metge titular fins a la seva 
jubilació l’any 1983.

L’any 1953 la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya premià la seva Topografia 
Mèdica de Vilobí d’Onyar i  li atorgà el nomenament d’acadèmic corresponent. 
Per la seva llarga trajectòria professional, la Generalitat de Catalunya li concedí 
la medalla “President Macià” al Mèrit en el Treball l’any 1984. El doctor Àngel 
Latorre morí a Bescanó l’any 2005.

LA GUERRA CIVIL DINS LES SEVES MEMÒRIES

El doctor Latorre va començar a escriure les seves memòries cap a l’any 1983, 
coincidint amb el moment de la jubilació. L’escrit és una barreja de records 
personals i d’informació extreta de diverses fonts bibliogràfiques que utilitzà 
per a contextualitzar les seves vivències. Alguns d’aquests llibres, presents a la 
seva biblioteca, són obres molt conegudes, coma ara la Historia de la Cruzada 
Española, de Joaquín Arrarás; les Operaciones Militares de la Guerra de España, 
de Luis Mª de Lojendio; o La Guerra Civil Española, de Hugh Thomas. Tot fent 
abstracció d’aquests texts historiogràfics, hem intentat extreure del seu escrit les 
aportacions més personals i fer així un resum dels esdeveniments viscuts  pel 
doctor Latorre durant aquells anys.I per estructurar el relat cronològicament, hem 
dividit  les seves experiències entre 1936 i 1939 en tres apartats principals: 
l’expedició a Mallorca, l’activitat com a metge en diferents fronts, i finalment 
l’exili.
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L’EXpEDICIÓ A MALLoRCA

Amb motiu dels fets que seguiren a l’aixecament del 18 de juliol, el jove Latorre 
treballa durant tres dies sense descans a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
on amb la col·laboració de tots els serveis quirúrgics s’organitzaren diferents 
equips que s’alternaven en l’activitat als quiròfans. Latorre apunta que durant 
els dies 19, 20 i 21 de juliol ingressaren a l’hospital 240 persones i d’aquestes, 
dotze van morir. Recorda als metges de guàrdia (Drs. Manuel Negre, Josep de 
Ros, Vicenç Arnaldich i Vicenç Jordan) i alguns interns (els germans Poblet, 
Caparrós, Padrós, Turón, Mena i Gomis).

Un cop vençut el cop  militar i acabades les lluites al carrer, Latorre continua al 
seu lloc de treball a l’Hospital on, com Alumne intern de 1ª classe,  forma part 
de l’equip de cirurgia de guàrdia.

A principis d’agost, el seu company Frederic Portabella Garcia, estudiant de 4t de 
medicina, l’informà de que la Generalitat demanava metges de les lleves del 35 i 
del 36 amb formació quirúrgica per incorporar-se voluntàriament a l’expedició que 
sota el comandament del capità Albert Bayo es dirigiria cap a l’illa de Mallorca 
amb l’objectiu d’alliberar-la doncs havia quedat en mans dels rebels. Latorre 
havia d’incorporar-se a files aquell mateix any, i la perspectiva de treballar en el 
vaixell-hospital “Marqués de Comillas” sota la protecció de la Creu Roja li semblà 
menys arriscada que la d’haver d’anar al front. De manera que juntament amb 
el seu company s’inscriuen a les oficines del Comitè Sanitari instal·lat al Col·legi 
de les Teresianes (Can Serra) a la part alta de la Rambla de Catalunya. Pocs dies 
després s’incorporen a l’expedició:

“El 2 de agosto de 1936, después de despedirme de mis familiares, cojo la 
ropa más indispensable en una cartera de mano:  camisas, calzoncillos, unos 
pañuelos, calcetines, pijama y una navaja de afeitar. No llevo ningún traje 
de repuesto, en primer lugar porque debido al calor posiblemente no llevaré 
americana y después porque creo que nos daran alguna prenda para permanecer 
en el servicio sanitario.

En un autobús nos trasladan desde las Teresianas en donde hay el Departamento 
de Sanidad a la estación Marítima. Allí est áfondeado el “Marqués de Comillas”, 
barco de unas 16000 Toneladas y que hacía el tránsito entre España y los 
EstadosUnidos. En cada lado están pintadas tres grandes Cruces Rojas con 
fondo blanco – insignias de la Cruz Roja – y además en cada lado de las dos 
chimeneas.

Entregamos la tarjeta que nos dieron en Sanidad, y nos alojan en el camarote 
de 1ª, nº 38, que tiene dos literas. La otra serà ocupada por el Dr. Noé. En 
el barco vemos los trabajos de acondicionamiento en los pisos superiores y 
bodegas para adaptarlos a Quirófanos. El que utilizaremos nuestro equipo 
està en el piso superior, en una dependencia del Bar Comedor. Los otros tres 
están en los pisos más inferiores y en la bodega. Disponen de lavabo, mesa de 
intervenciones, lámpara de iluminación, mesas auxiliares para instrumentistas 
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y  taburetes para los anestesistas. Disponen de camillas portátiles y equipos 
para anestesia”.

El Cap de Sanitat de les forces expedicionàries era el comandant metge Carmelo 
Sáenz de Cabezón Capdet. Abans d’acabar l’operació fou substituït pel capità 
metge Manuel González de Escaño, que actuava d’enllaç entre els comandaments 
de Sanitat Militar i els metges civils voluntaris enrolats.

Es van formar tres equips quirúrgics integrats per metges civils. El primer el 
dirigia el doctor Vicente Pueo Parés, un traumatòleg nascut el 1912 i que un 
cop acabada la guerra s’exilià a Cuba. Portava com ajudants els estudiants de 
medicina Josep Mª Banús Cesari, Alfons Modolell Modolell i Joan Rocamora 
Cuatrecasas.

El segon equip anava a càrrec del metge d’origen peruà Jorge Miguel Jarufe 
Selema (1910-1995), llicenciat el 1934 i assistent al servei de cirurgia del Dr. 
Trias Pujol. Portà com ajudant un compatriota seu, el doctor Felix Denegri. També 
hi van participar el futur catedràtic Ramón Arandes Adán, el jove metge Agustí 
Grau Sabartés i els estudiants Josep Mª Cols Baqués, que actuà d’anestesista i 
Teófilo Martin Asenjo  com a practicant.

El tercer equip el dirigí Antoni Noé Gamundi, nascut el 1912, metge intern del 
servei de cirurgia del doctor Manuel Corachan a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Àngel Latorre i el seu company Frederic Portabella foren destinats a aquest 
equip.

Hi havia també un equip de cirurgia de Sanitat militar a càrrec del doctor 
Manrique Hidalgo Parra i un equip de l’Armada a les ordres del comandant Rafael 
Abengochea Laita.

A part d’aquests equips de cirurgia hi havia d’altres metges treballant en serveis 
complementaris: el doctor Francesc de Porras González i la seva muller eren, 
respectivament, el radiòleg i la farmacèutica; de les transfusions sanguínies 
seguint el mètode braç a braç s’encarregava el doctor Francesc Garcia Guardiola. 
I una part del personal que procedia de la Creu Roja, principalment infermeres, 
sanitaris i portalliteres,  estava a les ordres del capità Ramon Lluch Gairó.

En les seves memòries, Latorre recorda altres companys, metges i estudiants 
que en algun moment formaren part de l’expedició. Entre aquests, cita al doctor 
Xavier Vilanova, ajudant d’equip quirúrgic que després de la guerra exercí a 
Andorra; Estanislao Galitó Buisan, metge de guàrdia de l’Hospital Clínic; Josep 
Mª Pascual Pujol (va estar només una setmana al vaixell); Joan Pujol Poch, 
que actuà d’ajudant; els germans Alaman Codina, estudiants de medicina l’un 
i farmàcia l’altre; els metges Mariano Pascual i Vives Rodon; el capità metge 
Fernandez Boada; i l’estudiant de sisè curs de medicina Nouvilas (2). Per altres 
fonts se sap que també hi participà com a sanitari el doctor Manuel Carreras 
Roca, que anys més tard fou professor d’Història de la Medicina a la Facultat de 
Barcelona (3). 
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En resum, Latorre creu que en total van formar part del servei sanitari de 
l’expedició una trentena de metges, tots ells amb la carrera completada abans 
del 18 de juliol del 36; i uns vint-i-cinc estudiants dels dos darrers cursos de 
medicina. Entre els altres sanitaris destaca unes trenta infermeres; malgrat que  
algunes no tenien cap titulació oficial, totes van col·laborar amb gran dedicació 
i eficàcia. En recorda especialment un parell de franceses de les quals no sap 
el motiu pel qual es van apuntar (creu que podien formar part dels grups de 
joves que havien vingut a Barcelona per participar a l’Olimpíada Popular), i dues 
monges, dissimulades sota vestimenta seglar,  procedents de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau.

El “Marqués de Comillas” restà al moll de Barcelona fins al 8 d’agost, en que 
salpà de nit rumb cap a Maó. Després d’uns dies de preparació, finalment la 
operació de desembarcament a l’illa de Mallorca es produeix el 16 d’agost, en 
una zona de platja propera a la població de Porto Cristo. En els primers moments, 
el vaixell hospital es manté fondejat a un kilòmetre de la costa. Fins a las tres 
de la tarda no arriben els primers ferits, traslladats en barca des de l’illa. Àngel 
Latorre rep l’ordre de baixar a terra acompanyat d’un practicant per fer-se càrrec 
d’un hospital de sang que les milícies d’Estat Catalàhavien instal·lat cap al migdia  
a l’Hotel Perelló de Porto Cristo:

“En el Hotel Perelló se habia habilitado la planta baja como hospital de urgència, 
con una sala de curas y otras habitaciones como enfermeria con camas para los 
heridos en espera de su evacuación. A nuestra llegada habia un practicante que 
cuidaba de las curas de los heridos, y también seis monjas procedentes de un 
pensionado de Porto Cristo. Al invadir su col·legio los milicianos las requirieron 
para que cuidaran a los heridos” (4). 

Davant del perill que representaven els contraatacs dels defensors de l’illa, al cap 
d’unes hores Latorre tornà al vaixell emportant-se dos ferits que havia aconseguit 
evacuar fins al moll (5).

Es va intentar que tota l’estructura sanitària funcionés de forma coordinada: 

“Los enfermos llegaban en barcas incluso a veces de pesca, otras veces en 
pequeñas embarcacions motoras y en grupos de dos o tres y otras veces hasta 
diez o doce. Izados a bordo, el Dr. Abengochea actuaba como “distribuidor” 
y después de hacer un diagnostico de su herida y darle suero antitetánico lo 
dirigia a cada uno de los cuatro quirófanos en que actuaban los cuatro equipos”.

Els combats continuen i l’arribada de nous ferits acaba per desbordar la capacitat 
del vaixell; per aquesta raó  el 20 d’agost el “Marqués de Comillas” rep l’ordre 
de dirigir-se cap a Maó per deixar els soldats ferits als hospitals civil i militar 
d’aquella població de Menorca.

El vaixell-hospital havia estat bombardejat el dia 18 i, angoixats per la manca de 
protecció davant d’aquests atacs, el personal mèdic redactà un document en el 
que manifestaren la seva oposició a tornar a la zona del front:

“Los médicos con mayor mando redactaron un escrito, dirigido al capitán Bayo, 
en el que expresaban la falta de protección del “Marqués de Comillas” ante los 
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bombardeos y el peligro de los heridos embarcados en el mismo. Se daba una 
especie de ultimátum en el que se decía que dada la proximidad de situación 
del buque–hospital frente a la costa y el peligro de los bombardeos, creían que 
era un peligro  el salir a realizar el transporte y las intervenciones quirúrgicas a 
los heridos, por lo que expresaban que no estaban en condiciones de hacerlo”. 
Bayo, que el dia anterior ja havia tingut una reunió similar amb el personal 
militar a les seves ordres, amenaçà amb aplicar el Codi de Justícia militar, al 
qual estaven tots sotmesos (uns per ser metges de l’exèrcit, i els altres per ser-
ho voluntàriament). Només acceptà que les infermeres que així ho volguessin es 
podien quedar a Maó. Finalment, tot el personal sanitari continuà oferint els seus 
serveis com ho havia fet fins aquell moment. El dia 21 el “Marqués de Comillas 
“ torna cap a l’illa de Mallorca i es situa a certa distància de la costa, en front de 
la Punta Amer.

Per distribuir equitativament les tasques prop del front de guerra, es decideix que 
els equips quirúrgics baixin a terra per torns. El dia 28 d’agost desembarca el 
grup format pels doctors Noé i Latorre i els estudiants, en funció de practicants, 
Portabella i Rocamora. Son destinats a l’hospital instal·lat a Sa Torre Nova, un 
edifici noble situat a uns quatre kilòmetres de la costa. 

“Llegamos a una edificación bien conservada y que no había recibido en su 
aspecto externo efectos del bombardeo de los primeros días al ser ocupada... 
Había unos diez milicianos que cuidaban del suministro y de la cocina y unas 
cuatro o cinco enfermeras destacadas para el cuidado de los heridos. Habían 
habilitado un comedor como quirófano y otras tres habitaciones para enfermería 
o estacionamiento de los heridos mientras esperaban su evacuación. Una 
habitación servia de dormitorio a los médicos y otra a las enfermeras. Había 
un comedor colectivo... Cuando llegamos nosotros no había casi ningún herido 
y en la semana que permanecimos sólo tuvimos que realizar tres o cuatro 
intervenciones. El frente estaba a tan sólo unos mil o mil quinientos metros...
La casa tenía además en los bajos dos garajes o almacén de guardar productos 
agrícolas y en uno de ellos unas tablas en el suelo conducían por una escala 
de madera a un pequeño sótano estrecho que tal vez servia como despensa de 
vinos y que tuvimos que utilizar con el bombardeo...”.

Segons Latorre, l’hospital disposava de material suficient: “El Dr. Noé Gamundi 
y yo examinamos el material quirúrgico que teníamos para las intervenciones: 
una magnífica caja con instrumental quirúrgico y que era del ejército español 
que destinaba a los hospitales de campaña; disponíamos también de un 
Ombredanne (6) y material de curas: compresas, vendas, algodón y alcohol, 
además de éter para anestesias y suero antitetánico y una sampollas de 
analépticos y solución anestèsica de Novocaína”.

Després d’una setmana d’escassa activitat (petites intervencions sense gravetat 
i alguna visita per trastorns gastrointestinals) tot el personal de la Torre Nova, 
com la resta de la força expedicionària, rep l’ordre de retirada. Latorre i els seus 
companys tornen al vaixell i el dia 4 de setembre el “Marqués de Comillas” 
portant a bord unes tres mil persones, entre metges, personal sanitari, ferits i 
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milicians, empren el seu darrer viatge rumb a Barcelona, on arriba a les deu del 
vespre d’aquell mateix dia.

Tancant el capítol de la seva participació com a metge en l’expedició a Mallorca, 
Latorre afegeix uns apunts sobre l’atenció que es va donar als ferits. Malauradament 
no disposa d’estadístiques perquè no es van fer registres sistemàtics.Però calcula 
que amb el Dr. Noé deurien fer una trentena d’intervencions, ignorant la quantitat 
duta a terme per la resta dels equips quirúrgics. Destaca per altra banda un 
aspecte del tractament quirúrgic sobre el qual tornarà a insistir en l’etapa de 
l’exili: la utilització, per part de la majoria de cirurgians, del mètode d’Orr pel 
tractament de les ferides (amb o sense fractura). El Dr. Noé, que havia estat 
treballant al servei del Dr. Corachan a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
coneixia ja la sistematització que el Dr. Trueta havia descrit a partir dels principis 
d’Orr i que havia definit com a mètode tancat de tractament de les ferides de 
guerra o closemethod. 

Però les circumstàncies en que van haver de treballar els hi van impedir d’aplicar 
estrictament el mètode d’en Trueta. Aquesta tècnica es basa en el recobriment 
de la lesió amb un embenat de guix que s’ha de mantenir al menys unes dues 
o tres setmanes sense retirar-lo. Durant aquest temps el principal inconvenient 
és la mala olor que el guix pot desprendre com a conseqüència del procés de 
cicatrització de la ferida. Si la persona que fa el seguiment clínic del procés 
desconeix aquesta circumstància pot arribar a pensar que sota el embenat s’està 
desenvolupant un greu procés infecciós i canviar equivocadament el curs del 
tractament. El punt clau que va condicionar l’actuació dels metges expedicionaris 
fou el fet de que els ferits intervinguts al cap de quatre o cinc dies eren evacuats 
cap als hospitals de Maó o Barcelona per no col·lapsar la capacitat del vaixell, i 
això els impedí de fer un seguiment de l’evolució de cada cas. En conseqüència 
i per precaució, van optar per aplicar l’embenat de guix, però amb una finestra 
que permetés a qualsevol sanitari observar en tot moment l’estat dels teixits 
lesionats (7).

Finalment, Latorre fa un resum i una valoració final del funcionament de la 
Sanitat en el curs d’aquesta campanya:

“En los primeros momentos no hubo una organización eficaz: no habían 
ambulancias ni vehículos de transporte y tampoco lanchas o barcas para el 
traslado desde tierra al barco-hospital, y además los heridos en el primero y 
segundo día desde tierra se trasladaron a los buques mercantes y de guerra.

Radiogramas del 18 de agosto:

“Convendría que se acercase, pues están llegando muchos heridos y no se 
pueden atender convenientemente”: estaba dirigido al Marqués de Comillas.

“Comandante Cabezón a Capitán Bayo: Insistimos necesidad urgente envío 
remolcador para evacuar heridos en el Ciudad de Cádiz”.

“Delegado de Cruz Roja a Capitán Bayo: Urge manden remolcador, heridos 
graves en los buques mercantes y de guerra”.
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La falta de organización en la Sanidad se palió con la instalación de cuatro 
puestos de socorro, uno por cada columna, al frente del que se puso un médico 
y un practicante o sanitario y en alguno de ellos enfermeras… A partir del 
20 de agosto las operaciones fueron de menor escala y se estabilizó el frente 
con guerra de posiciones y las bajas por parte de las milicias de Bayo fueron 
menores que en los tres primeros días del desembarco.

En resumen, si bien la Sanidad no funcionó de una forma correcta por falta de 
medios en los tres primeros días del desembarco, en el barco-hospital hubo 
una organización eficaz, y aunque no se dieron unas normas a seguir en los 
tratamientos de las fracturas abiertas, hubo siempre una actuación competente 
por parte de todos los médicos que tomaron parte en la expedición. Todos 
contaban con una formación técnica seguida en los centros hospitalarios del 
Hospital Clínico y de San Pablo de Barcelona; y su entrega y dedicación fue 
absoluta, aunque creo que la mayor parte no percibió ninguna retribución por 
su trabajo”.

METGE AL FRoNT

Després de la fracassada expedició a Mallorca, des del mes de setembre de 1936 
Latorre torna a treballar a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, reconvertit en 
l’Hospital General de Catalunya. La seva tasca és la de metge intern del Servei de 
Pediatria, i en aquest lloc té l’oportunitat d’atendre els primers nens refugiats que 
arriben a Barcelona procedents primer del  front d’Aragó i després de la zona de 
Málaga. Per encàrrec del doctor Pere Calafell i Gibert visita alguns d’aquests nens 
allotjats  en les diverses residències habilitades per acollir-los (8). Compagina la 
seva activitat hospitalària amb esporàdiques feines al carrer, com una substitució 
que li encarrega el doctor Cosme Rofes i Cabré.

A principis de 1937 col·labora en un curs de formació d’Auxiliars d’infermeres 
organitzat per un grup de metges entre els quals hi ha el doctor Calafell, patrocinat 
pel Departament de Sanitat i Assistència Social i que va tenir lloc a la seu de 
l’Ateneu Enciclopèdic Popular, al carrer del Carme, núm. 30-32. Latorre impartí 
tres lliçons sobre malalties infeccioses.

Però la seva tasca a la rereguarda aviat és interrompuda. El febrer de 1937 
són cridades les lleves de 1934 i 1935. Latorre, que pertany a la de 1934, és 
mobilitzat i destinat com a metge d’un grup d’artilleria al front d’Aragó, ajudat per 
tres practicants (9), dos d’ells estudiants de medicina. Tota l’expedició surt de la 
caserna de Sant Andreu el 27 de març de 1937 i són traslladats per ferrocarril 
fins a Montsó i posteriorment fins al seu primer destí, la població d’Ontiñena.A 
l’arribada a aquesta població s’instal·la al domicili del doctor Manuel Camps. El  
grup de Latorre formava part de la Reserva General d’Artilleria de l’Exèrcit de l’Est 
i per aquesta raó la seva unitat es mou per diferents llocs, sempre relativament 
allunyada de la primera línia de foc. Després d’uns mesos de calma, a partir 
del mes de juny de 1937 les bateries es desplacen per diverses zones del front 
d’Osca: Apiés, Banastás i l’àrea dels Monegros.
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El dia 26 d’agost l’agrupació artillera participa a la batalla de Belchite, primer des 
d’un emplaçament davant de Quinto i posteriorment des d’una posició propera 
al seminari de la població assetjada. En els combats per la presa de la vila va 
ser ferit greument el cosí de Latorre, Gregorio Rios, que va ser evacuat i morí a 
l’hospital de La Puebla de Híjar, on en aquella època hi treballava el seu company 
Frederic Portabella com ajudant d’un equip quirúrgic.  Després de l’ocupació de 
Belchite, la unitat de Latorre continua lluitant per aquesta zona al voltant de la 
carretera d’Osca, entre els pobles de Fuentes de Ebro, Las Cellas i Ponzano. 

En uns moments de tranquil·litat al front, Latorre aprofita per fer alguna visita 
al proper Hospital de Barbastro: “Durante nuestras visitas a Barbastro fuimos 
al Hospital y el Dr. Poblet y el Dr. Ribes (10) me enseñaron las salas de que 
disponían y quirófanos. Era un hospital antiguo, actualmente abandonado 
porque no se puede adaptar a la Seguridad Social. vi los refugios de que 
disponían para caso de bombardeo. El hospital estaba contiguo a la plaza de 
toros, y aprovechando un subterráneo que servía de bodega habían excavado 
un corredor subterráneo que iba a salir a la plaza de toros; si una de las salidas 
quedava bloqueada, podían salir por la otra”. Va ser precisament el doctor Poblet 
qui va atendre a un altre cosí d’en Latorre, Alfonso Latorre Latorre, ferit al sector 
d’Orna de Gállego i al que va haver d’amputar un braç per la gravetat de les 
ferides.

A finals de desembre els artillers canvien d’emplaçamenti es traslladen a 
Tramaced, prop de la serra d’Alcubierre.Des de la zona de Vivel del Río les 
bateries de Latorre participen a la batalla de Terol i la posterior d’Alfambra. Amb 
la derrota dels republicans, el grup de Latorre retrocedeix cap a la rereguarda fins 
Azaila. A principis del mes de març, fatigat de tant temps de serveis a primera 
línia, Ángel Latorre aprofita un permís per traslladar-se a Barcelona i sol·licitar un 
destí més allunyat del front. Mentrestant, i amb el nou grau de capità metge, que 
se li reconeix amb data de 25 de febrer del 1938, torna al grup d’artilleria que 
ara ocupa una posició a la riba nord del riu Ebre, en front de Sástago.

El 18 de març li arriba la desitjada ordre de trasllat, i és destinat a la població 
de Campo, a la vora del riu Ésera. A les ordres del cap de sanitat del sector, el 
comandant Pastor, i ajudat per tres practicants, Manuel Beneced, Broca i Oller,  
la seva missió era donar assistència mèdica a un grup de reservistes encarregats 
de tasques de fortificació.

Però l’estada d’Àngel Latorre a terres ribagorçanes va durar ben poc. L’ofensiva 
nacionalista del 22 de març trencà el front aragonès i sis dies desprès va caure 
Barbastro. Davant del perill de quedar aïllats de la resta del territori republicà 
(com va ser el cas de la Divisió 43, tancada dins la coneguda com a “Bolsa de 
Bielsa”), el dia 30 Latorre i els seus sanitaris s’afegeixen a una columna de civils i 
militars que per la carretera que puja a Benasque emprenen la fugida en direcció a 
França. Des d’aquesta població pirinenca comencen la pujada cap a l’alterós port 
de Benasque, històric pas entre els dos estats. La neu i l’alçada del coll (2.449 
metres) converteixen el camí en una autèntica odissea. Segons Latorre, a qui 
acompanyen alguns estudiants de medicina, com el futur doctor Oller, una filera 
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de milers de persones s’enfilen muntanya amunt: “Alrededor de 4.000 personas, 
bastantes combatientes (11), pero además  población civil; se adivinaba el 
miembro del comité, que marchaba junto a su mujer embarazada de unos 
siete u ocho meses y además lllevaba un niño. Había un soldado o miliciano 
joven que llevaba todo su tesoro, una bicicleta a cuestas. Los soldados casi 
nadie llevaba el fusil o naranjero, únicamente algun comisario o jefe sindical 
llevaba el cinturón con la pistola... El trayecto de un kilómetro sobre la nieve no 
permitía apartarse  del surco, excavado en la nieve, con unos muros laterales 
de un metro”.

Arribats a territori francès, a cada un dels expedicionaris se li demanà cap a 
quin dels dos bàndols en lluita volia ser repatriat. La majoria (un vuitanta per 
cent, entre ells Latorre) van escollir de tornar a la zona republicana. El 3 d’abril 
aquest grup agafà un tren a l’estació de Bagnères de Luchon i seguint l’itinerari:  
Montrejeau-Toulouse-Carcassone-Perpignan entrà a Catalunya per Port Bou, el 
mateix dia en que les tropes nacionalistes ocuparen la ciutat de Lleida. Latorre 
es reincorpora a la seva tasca de metge en campanya i durant unes setmanes 
és destinat als serveis sanitaris d’una Brigada de Carabiners instal·lada prop de 
Mollerusa.

Els primers dies del mes de maig Àngel Latorre canvia de nou el seu lloc de 
treball i es trasllada a Manresa, ciutat on s’havia instal·lat tot el dispositiu central 
de la sanitat militar a Catalunya. La raó d’aquesta reorganització fou la següent: 
amb la divisió del territori lleial a la República en dos fragments (12), a Catalunya 
queda aïllat el que es denomina l’Exèrcit de l’Est. La sanitat militar d’aquesta 
força decideix instal·lar la seva base a la capital del Bages, per la seva situació 
geogràfica, un important nus ferroviari a mig camí entre el front i Barcelona, i 
perquè ja disposava d’una sèrie d’edificis fàcilment adaptables a l’ús hospitalari.

A Manresa Latorre entra a formar part del cos facultatiu del denominat “Grup 
Saleses”, tècnicament un hospital d’evacuació de l’Exèrcit de l’Est conegut com 
la Clínica Militar nº 2. Aquest antic convent de les Saleses va ser confiscat el 
23 de juliol de 1936 i en principi havia de ser una “Escola de reeducació de 
Mutilats de Guerra”, però els esdeveniments bèl·lics van obligar a abandonar el 
projecte per convertir-lo en un centre hospitalari. Disposava d’uns dos cents llits, 
bàsicament per a necessitats mèdiques. El director era el doctor Francisco Pando 
Maguregui, un metge basc. Hi havia dos tipus diferents de malalts: els afectats 
per problemes mèdics, fonamentalment d’origen infecciós, i els ingressats al 
Centre psiquiàtric que dirigia el doctor Santiago Montserrat Esteve. Com a cap del 
Servei de Medicina interna hi treballava el doctor Josep Alsina i Bofill, professor 
de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (13) .

Segons Latorre,”el trabajo en el hospital fué una ocasión para aprender clínica 
y al mismo tiempo valorar la terapèutica. El hospital fué instalado para el 
tratamiento de enfermedades infecciosas. En Huesca hubo miles de casos 
de paludismo, y como es de suponer en ambos lados de los combatientes. Al 
principio en Huesca evacuaban los palúdicos a retaguardia, pero después al 
aumentar los casos se daba quinina a cada soldado. Los soldados al principio 
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lo tomaban, pero después al ver que era amargante la dejaban. Al darse cuenta 
de la resistencia a tomar quinina, persistieron los mandos rojos a no dar bajas 
aunque tuviesen 39 o 40 grados de temperatura. Entonces si no tenían quinina 
los combatientes habían de pedirla a otros milicianos que la cambiaban por 
tabaco. Al principio los casos de paludismo eran de terciana benigna, pero 
al venir tropas marroquíes el examen hemático reveló terciana tropical. Los 
casos de paludismo localizados en la zona de Huesca se fueron propagando en 
todo el ejército del Este, y en menor intensidad todavía los encontramos en la 
zona del Segre y Ebro, cuyos enfermos podían acudir a Manresa. La falta de 
desinfección y esterilización de las aguas trajo consigo verdaderas epidemias 
de fiebre tifoidea y de esta manera el hospital era una escala intermedia en su 
tratamiento... Nosotros disponíamos como medios de diagnóstico del examen 
en gota gruesa para el paludismo y la seroaglutinación para la tifoidea, ya que 
con el hemocultivo, cuando se podia practicar, era difícil obtener un resultado 
fiable”. 

Altres malalties que Latorre va tenir ocasió d’observar van ser alguns casos de 
febre exantemàtica, brucel·losi i artritis reumàtica. El tractament era gairebé 
simptomàtic: “El tratamiento de la fiebre tifoidea lo efectuamos administrando 
siete u ocho comprimidos de 0,10 cg. de Piramidón© y alguna vez vitamina 
C. Cuando surgía una hemorragia practicamos alguna transfusión, mejorando 
el cuadro clínico en breves días... La fiebre recurrente y la escarlatina tuvieron 
idéntico tratamiento y únicamente el paludismo tenia la quinina como 
tratamiento específico”.També cita algun tractament poc habitual utilitzat pel 
neuro-psiquiatra Santiago Montserrat, com ara la hipnosi en els reumatismes 
amb un fons psicogen o l’electroteràpia per a la recuperació de les fractures i 
les lesions post-traumàtiques (14). L’Hospital disposava d’un aparell portàtil de 
Raigs X i també funcionava un petit laboratori.

A part dels metges ja citats, Latorre recorda també als doctors Francesc Esqué 
i Rué, cardiòleg, i Elisardo Martínez Carmona, company seu a l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau; i a un farmacèutic, Salvador Bosch. També hi havia 
quatre practicants, entre ells Canadell, futur endocrinòleg. El personal sanitari es 
completava amb una vintena d’infermeres. Durant aquelles setmanes l’hospital va 
rebre alguns visitants il·lustres, com el comandant-metge Carlos Díaz Fernández, 
Cap de Sanitat de l’Exèrcit de l’Est (15), i el President del Consell de Ministres, 
el doctor Juan Negrín, de visita a la reraguarda.

L’activitat de l’hospital s’incrementà durant els mesos d’estiu amb motiu de la 
batalla de l’Ebre. Per la línia del ferrocarril arriben constantment trens hospitals 
plens de ferits procedents del front i els metges de la Clínica Militar, Latorre entre 
ells, participen en les tasques de fer el triatge dels malalts a la mateixa estació, 
per distribuir-los entre els diversos centres hospitalaris de la ciutat (16).

Degut a l’elevat nombre de baixes que es produïen en els combats d’aquell estiu 
del 38 van ser cridades les lleves de 1919, 1920 i 1921. Latorre, juntament 
amb el doctor Josep M. Sala Ponsati (cap de cirurgia de l’Hospital Militar des 
de mitjans de juny de 1938) va formar part d’un Tribunal de Reconeixement 
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per avaluar possibles inutilitats. Les paraules d’en Latorre reflecteixen l’ambient 
d’esgotament que ja es respirava: “Eran hombres ya mayores, casados y con 
las preocupaciones naturales de no tener que acudir al frente. Ya nadie tenia 
el entusiasmo de los primeros días y no hablaban de vencer, sino de ¿cuándo 
terminará la guerra?.Hacíamos sesiones de reconocimiento cada dos o tres días, 
y la mayor parte de las veces, debido a las presiones de no dar “demasiadas 
inutilidades”, individuos con bronquitis o pequeñas hernias tenían que ir al 
frente”.

A mitjans d’octubre de 1938, Latorre rep l’ordre de traslladar-se a un nou destí. 
Aquesta vegada el lloc escollit és la Seu d’Urgell. En aquesta localitat fronterera 
s’havia instal·lat un hospital de medicina i cirurgia en el convent de les Religioses 
Dominiques (17), requisat al principi de la guerra civil. La seva missió en aquest 
centre va ser la de fer el diagnòstic diferencial entre els casos de tifus o entero-
colitis greus i els quadres més banals. En aquesta tasca li ajudà un estudiant 
de sisè curs de medicina, Amadeu Foz i Tena, que ja actuava com auxiliar de 
laboratori a l’Hospital de Manresa. A la planta baixa de l’hospital hi havia una sala 
destinada a cirurgia, dirigida per un metge de Vic, el doctor Àngel Rierola Isern. 
Entre la resta del personal sanitari, Latorre recorda tres o quatre metges més, 
entre ells els doctors Fraile, procedent d’Extremadura, i Freire; i dos practicants, 
un dels quals es deia Folch de cognom.

L’Hospital Civil de la Seu també disposava d’un servei de cirurgia on treballaven, 
entre d’altres, el doctor Joaquim Bonet Bosch (que abans de la guerra exercia a 
Besalú) i el doctor Villanueva, ambdós amb el grau de comandants-metges.

Segons Latorre, la seva nova feina no era especialment feixuga: “El trabajo 
médico era sencillo y no ocupaba muchas horas. En realidad solo teníamos 
una sala del antiguo dormitorio de internas del colegio de religiosas, en el 
que habría unas veinticuatro camas. Los enfermos evacuados desde el frente, 
después de habe restado dos o tres días en las enfermerías o casas de payés 
habilitadas como botiquín del Batallón, acudían a la Seu d’Urgell. Allí en la 
planta baja los visitaba un practicante-estudiante de medicina de Barcelona, 
quien hacía la distribución de los que solo consideraba como banales y de 
los posibles casos de tifoidea, que iban a la planta superior. Allí previa visita 
y examen hemático les hacíamos el tratamiento, con el Piramidón© y algun 
analéptico... (En)los casos algo complicados y con temperaturas elevadas 
practicamos hemocultivo. Previa extracción de la sangre y una vez depositada 
en los matraces de cultivo, se llevaba a Barcelona. Casi nunca obtuvimos un 
resultado positivo. Con mayor frecuencia hacíamos sero-aglutinaciones cuyos 
resultados recibía al cabo de una semana (semanalmente se desplazaba una 
camioneta que traía medicamentos, plasma desanafilactizado y ampollas de 
sangre citratada conservada en neveras). El Servicio de Farmacia acudía una o 
dos veces por semana”.

Malgrat la seva condició de metge dependent de la Sanitat Militar, Latorre també 
va fer visites a la població civil, doncs la majoria dels metges de la Seu havien 
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fugit o estaven mobilitzats. Tan sols va quedar un metge civil per atendre les 
necessitats de tota la gent de la ciutat.

En alguna ocasió també va fer aproximacions als escenaris més propers a les 
primeres línies del front iaixò li va permetre comprovar sobre el terreny les difícils 
condicions de vida dels que mantenien la resistència.  Així es desprèn de les 
reflexions fetes després d’un d’aquests viatges: un dia, aprofitant el vehicle de 
Sanitat Militar que s’encarregava de fer la distribució dels sèrums i de la sang per 
les transfusions, va seguir la carretera que uneix la Seu d’Urgell i Artesa de Segre,  
continuant després en direcció a Noves de Segre, Espahent i Taús, fins arribar a 
“una pequeña casa de montaña, de pequeños agricultores, junto a la carretera, 
(donde) había una enfermería en una habitación de unos ocho o diez metros 
cuadrados. En ella guardaban los medicamentos de urgencia para atender a los 
combatientes que venían desde unos cuatro o cinco kilómetros. Las condiciones 
de vivienda y las dificultades de la situación de las posiciones republicanas 
hacía pensar en la delicada situación de todo el frente de montaña en esta 
zona”. Tot una premonició del que ja estava a punt de succeir.

L’estada d’Àngel Latorre a la Seu d’Urgell es va allargar fins a finals de gener de 
1939. La derrota de l’exèrcit de la República a la batalla de l’Ebre precipità el 
desenllaç d’aquell conflicte. El dia 23 de desembre de 1938 l’exèrcit nacionalista 
trenca el front establert a la línia del Segre pel cap de pont de Serós i Tremp. I el 
27 de gener de 1939, davant del perill de ser atacats per les forces que pugen 
des de Organyà, els dirigents de l’Hospital reben l’ordre d’evacuar l’establiment 
(18). Els metges i els malalts emprenen la retirada per la carretera de La Seu a 
Puigcerdà. Fan una breu aturada al balneari dels Banys de Sant Vicenç, prop de 
Martinet, destinat a hospital d’evacuació per atendre els soldats ferits al llunyà 
front del Noguera Pallaresa (19) . 

Quan arriben a la capital de la Cerdanya, davant de la saturació dels centres 
habilitats per acollir ferits del front (l’Hospital civil i un antic convent de 
religioses), Latorre i els seus malalts s’instal·len al terme de Rigolisa, a les afores 
de Puigcerdà, en un mas que havia estat propietat del pintor Josep Mª Sert i 
situat a cent metres de la frontera amb França. Com van poder es van acomodar 
uns vint tuberculosos, una dotzena de tifòdics i algun malalt de pneumònia. Per 
aquell hospital improvisat van passar, segons Latorre, alguns metges malalts 
camí de l’exili: Nicolau Battestini (que havia estat director de l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau), Josep Dencàs, ex-conseller de Sanitat (20), i José Miguel 
Martínez, futur cap del Servei d’Anestèsia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, que havia estat cap de cirurgia de l’hospital de Boltaña, i que va passar la 
frontera acompanyat de la seva dona.

Les autoritats franceses es resistien a permetre el pas dels fugitius cap al seu 
territori, però finalment el dia 8 de febrer es va obrir la frontera. Tres ambulàncies 
de la sanitat republicana recolliren els malaltsdel petit hospital de Rigolisa. En 
un d’aquests vehicles Àngel Latorre travessà el pont fronterer de Bourg-Madame, 
iniciant així el camí del seu propi exili. El moment el descriu amb paraules plenes 
de dramatisme:
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“Mientras tanto iban afluyendo combatientes y personal civil a la frontera. 
Además de soldados, campesinos, antiguos miembros del comitè, militantes 
de sindicatos, de partidos políticos, y bastantes mujeres y niños. Junto con las 
personas, algunas armas, carros, camiones, coches, ambulancias, y animales 
de labor y ganados: vacas, caballos, corderos...y muchos enseres y ropas, 
colchones, maletas y fardos...Daba lástima el ver la postración y señales de 
cansancio de la población civil, que acudía porque les habían obligado bajo 
coacción, y ante el peligro de que les pegasen un tiro, huían. Junto a ellos todo 
un ejército derrotado que iba a vivir (o morir) en los campos de concentración 
de Francia o en los campos de exterminio de Alemania. Ante nosotros se abría 
la incertidumbre”. Puigcerdà va ser ocupat per l’exèrcit franquista el dia 10 de 
febrer de 1939.

EXILI

Un cop a França, les ambulàncies segueixen la ruta fins a La Tour de Carol. En 
aquesta població, els malalts que no presentaven febre alta van ser enviats a un 
camp de concentració local, un senzill recinte a l’aire lliure limitat per una tanca 
de filferro, sense cap mena de construcció per aixoplugar-se. Els metges i sanitaris 
sobreviuen en vagons de tren aparcats a l’estació internacional. Posteriorment 
els malalts en pitjors condicions van ser instal·lats als magatzems del complex 
ferroviari. Segons Latorre, i durant les setmanes que es va perllongar la seva 
estada a La Tour de Carol, cada dia es produïen no menys de cinc defuncions (21).  
En mig de tota aquella desfeta, a mida que continuaven arribant soldats ferits, 
els més greus eren  traslladats a Perpignan o Toulouse i ingressats a l’hospital o 
en vaixells-hospital, com l’Asnio el Maréchal Lyautey, ancorats al port de Port-
Vendres. En aquests llocs, l’atenció dels  ferits per part dels cirurgians francesos 
va tenir una conseqüència inesperada i dolorosa: molts d’aquests soldats van ser 
sotmesos a amputacions innecessàries pel desconeixement per part d’aquells 
professionals del closed method, (la tècnica descrita pel cirurgià català Josep 
Trueta per tractar les ferides de guerra), i que els va dur a confondre l’aspecte 
habitualment brut del guix amb la suposada existència d’un procés gangrenós 
(22). 

Davant les protestes dels ferits espanyols, el govern francès decideix establir un 
hospital provisional per ferits i malalts espanyols en uns antics pavellons de les 
Joventuts Laiques Republicanes que havien estat destinats a estatge de vacances 
infantils i situats en el lloc conegut com La Corniche, dins la població de Sète, al 
departament de l’Hérault. A principis de març de 1939, Àngel Latorre i alguns 
dels seus companys que encara es trobaven a La Tour de Carol són cridats a 
traslladar-se a aquest nou centre (23) .

L’Hôpital Temporaire de La Corniche va estar sempre sota la supervisió de 
metges francesos (de fet, als metges espanyols no se’ls hi va reconèixer el títol 
i no rebien cap retribució econòmica). El Director era el doctor L. Ricard, metge 
cirurgià de l’Hospital de Sète. Era un home ja gran, d’uns setanta anys d’edat, i 
tenia com ajudants als doctors Soulié i Demontes. També hi col·laboraven alguns 
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especialistes, com ara un oto-rino-laringòleg i un oftalmòleg, però només els 
cridaven en cas de necessitat.  Entre els metges espanyols que hi van treballar a 
La Corniche, Latorre recorda en primer lloc al comandant metge Cesidio Linares 
Vergara: a l’inici de la guerra civil treballava a l’Hospital Militar de Barcelona; va 
tornar a Catalunya un cop acabat el conflicte. 

Altres companys van ser: el metge Alexandre Salagaray Lafargue, que va passar 
a França acompanyat de la seva muller i dos fills que feien de practicants, estava 
delicat de salut i va morir el mes d’abril (durant la guerra havia estat cap de les 
Patrulles de Control de Sanitat i Inspecció del Consell de Sanitat de Guerra (24)); 
Josep Marsillach i Cama, traumatòleg de la Quinta de Salut L’Aliança, que es va 
fer càrrec dels ferits amb osteomielitis; Félix Herce Ruiz, procedent de Madrid i 
que feia més d’escriptor que de metge (25); els metges Fernández Boado, oto-
rino-laringòleg de Madrid, Córdoba Ferreiro (26), Elisardo Martínez Carmona i 
Enric Roca Pinet, toco-ginecòleg gironí que tenia un permís temporal de refugiat 
i que tot i que no treballava habitualment a l’hospital  va ser cridat en diverses 
ocasions per atendre algun cas relacionat amb la seva especialitat.

En aquest punt del seu relat, de forma sorprenent Àngel Latorre oblida mencionar 
la presència entre aquell grup de metges del Dr. Nicolau Battestini, tot i que com 
ja s’ha vist abans, sí que el recorda durant els dies de la retirada a Rigolisa. Però 
un testimoni tant incontestable com el del seu propi fill, el doctor Rafael Battestini 
i Pons, confirma que l’ex director de l’Hospital General de Catalunya i diputat al 
Parlament no només va col·laborar en l’atenció sanitària als malalts ingressats 
a La Corniche, sinó que va actuar com a director o cap dels metges espanyols. 
Una fotografia procedent de l’arxiu del doctor Latorre, feta amb motiu d’un dinar 
de confraternització entre el personal hospitalari de les dues nacionalitats que va 
tenir lloc el dia 18 de maig de 1939, i en la que apareixen Battestini i Latorre 
gairebé de costat, constitueix una prova definitiva. Sembla que el nomenament 
de director va estar influït per la bona relació amb la Societé Languedocienne de 
Médecine, de la qual era soci corresponent. Un altre metge que Rafael Battestini 
afegeix als ja citats per Latorre és el doctor Jaume Alsina i Fornaguera (27).

Quan es va posar en marxa, l’hospital de La Corniche va acollir uns tres-cents 
malalts i ferits, molts d’aquests darrers formaven part dels que s’havien negat a ser 
operats als vaixells-hospital. Disposava d’un quiròfan i un aparell de Raigs X. Del 
servei de cirurgia s’encarregaven principalment els metges Linares i Marsillach; 
Latorre portava els malalts, generalment amb problemes infecciosos, amb molts 
pocs mitjans, doncs no disposava d’antibiòtics ni de laboratori.El manteniment 
econòmic del centre va ser sempre molt precari; sobrevivia amb petits ajuts 
de la Creu Roja, del Socors Roig Internacional i fins i tot del SERE (Servicio 
de Evacuación de Refugiados Españoles un organisme d’auxili als republicans 
exiliats creat el febrer de 1939 i sota la direcció del President del Govern de la 
República, el doctor Juan Negrín).

Al principi, els cirurgians francesos desconfiaven dels procediments que feien 
servir els seus col·legues espanyols per tractar les ferides. Linares i els seus 
companys havien après i aplicaven sistemàticament el mètode del doctor Trueta, 
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la cura oclusiva. Ricard, en canvi, defensava un procediment practicat ja a la 
primera guerra mundial: la irrigació contínua de la ferida amb líquid de Dakin. 
Però els bons resultats obtinguts pels metges republicans despertà l’interès dels 
francesos. Soulié, que sempre va tenir un tracte molt amable amb els exiliats i 
que parlava espanyol per haver estat casat amb una dona argentina, va començar 
a fotografiar els casos més demostratius i a recollir material per a una posterior 
publicació (28). Fins i tot un estudiant de medicina va demanar informació per 
poder exposar-la en una tesi de doctorat, petició que li fou denegada (probablement 
per que no s’avancés a la difusió de la novetat).

L’antiga enemistat franco-germànica també va impedir que els metges francesos 
coneguessin les darreres tècniques del tractament de les fractures introduïdes 
pel metge vienès Lorenz Böhler (aplicades abastament durant la guerra civil pel 
traumatòleg català Francesc Jimeno Vidal). No havien llegit el seu llibre ni, en 
general, bona part de la bibliografia mèdica alemanya. Les diferències entre les 
dues escoles són evidents en aquests comentaris de Latorre: “Los escayolados 
por el procedimiento de Böhler fueron “descubiertos” por los médicos franceses 
al verlos realizar por nosotros, toda vez que  ellos para practicar un escayolado 
hacían ante todo un molde de franela, que después enyesaban y aplicaban una 
venda encima. Nuestro método precisaba vendas simples de 10m x 10 cm o de 
mayor amplitud (20 cm) y primeramente hacíamos con las vendas una fèrula 
de la longitud del miembro (brazo, antebrazo o bien del muslo o pierna) y sobre 
ésta poníamos las vueltas de venda consiguientes”.

En definitiva, els nous procediments emprats pels metges i cirurgians espanyols 
van cridar l’atenció de les autoritats mèdiques del seu entorn. El propi director 
de l’hospital, el doctor Ricard, va comentar aquest fets als seus companys de 
l’Escola de Medicina Militar de Montpeller, i una delegació de metges militars i 
alumnes de medicina es desplaçaren a La Corniche on van tenir ocasió d’assistir 
a una sessió pràctica sobre les cures que es feien als ferits. 

Amb el pas dels dies, però, l’activitat assistencial va anar minvant. A mitjans del 
mes de juny tots els ingressats i el personal sanitari són traslladats a un altre 
local, un pavelló més proper a la platja. Durant l’estiu, el quadre facultatiu es 
va anar reduint. El servei de Cirurgia va quedar en mans dels doctors Linares i 
Martínez Carmona, ajudats per dos o tres practicants,  amb una sala especial per 
grans mutilats, ferits que havien patit la amputació d’una o varies extremitats. 
La sala de Medicina anava a càrrec del doctor Latorre; disposava de trenta llits 
ocupats per malalts procedents de l’antic local de La Corniche o vinguts d’alguns 
dels camps de concentració propers. En total, Latorre calcula que en aquell 
moment ja només prestaven els seus serveis una desena de metges.

A finals de l’estiu de 1939 els esdeveniments es precipiten. La invasió de 
Polònia el dia 1 de setembre per part de l’exèrcit alemany significà l’inici de la 
segona guerra mundial. França, enfrontada a Alemanya, decretà la mobilització 
general de tots els homes compresos entre els 20 i els 45 anys.Això provocà la 
desaparició dels gendarmes que vigilaven les entrades i sortides de l’hospital de 
La Corniche. Molts ingressats aprofitaren la situació per sortir al carrer i passejar-
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se pels carrers de Sète. Davant d’aquesta situació de pèrdua de control, el doctor 
Ricard decidí clausurar el centre, enviant part dels ferits i malalts a l’Hospital de 
Perpignan i els mutilats als camps de concentració d’Agde o Argelés. El personal 
sanitari fou autoritzat a restar dins la població sempre que trobessin allotjament. 
Latorre decideix tornar a Espanya. Un cop aconseguits els papers i els permisos 
corresponents, l’11 de setembre de 1939, acompanyat pel seu amic i col·lega 
Elisardo Martínez Carmona i per un dentista anomenat Carreras, va trepitjar de 
nou terra catalana travessant la frontera per la duana del Portús. Començà així un 
nou capítol en la vida d’Àngel Latorre, tot i que l’impacte i les conseqüències de 
la guerra civil, en forma d’un procés de depuració que hagué de patir uns mesos 
després, trigarien anys a esvair-se.

CoMENTARI FINAL.

Les Memòries que ens ha deixat el metge Àngel Latorre Rios, cal interpretar-les 
com el que són: una evocació a posteriori. Redactades quan va complir setanta 
anys, en el moment de la seva jubilació el 1983, i per tant gairebé cinquanta 
anys desprésdels fets descrits, pateixen els inconvenients que el pas del temps 
provoca sobre els nostres records (alguns errors, oblits, manca de precisió, etc.). 
No són un diari i no tenen per tant la precisió del detall recollit en el moment. Tot 
plegat ha obligat a una tasca feixuga de verificació de dades i contextualització 
dels fets. 

Però més enllà d’aquestes consideracions, aquestes memòries, en concret les 
que fan referència al període de la guerra civil i els mesos d’exili, constitueixen 
un testimoni de primera mà per a conèixer la repercussió que aquelles vivències 
van tenir en la trajectòria personal i professional dels que com ell havien decidit 
dedicar la seva vida a l’exercici de la medicina. En la línia d’altres aportacions 
semblants fetes per companys generacionals, com ara els metges Agustí Grau i 
Sabartés (29) o Jaume Planas i Guasch (30), aquesttext ens parla del conflicte 
que va representar per a uns joves llicenciats, alguns encara estudiants,el fet 
d’haver d’exercir la seva vocació de salvar vides en mig d’un escenari de mort i 
violència, gairebé sense temps encara d’haver après els rudiments de l’ofici ni 
de desenvolupar l’habilitat d’aplicar els coneixements a la pràctica clínica. En 
aquest sentit, al llarg de moltes de les pàgines del seu escrit, es fa palesa aquesta 
desproporció entre el grau de preparació tècnica i professional i la responsabilitat 
que van haver d’assumir.

I una darrera conclusió: la guerra, un cop més, se’ns mostra com una escola de 
medicina i cirurgia; no solament va permetre acumular experiència als metges 
implicats sinó que també va ajudar a la difusió de nous avenços entre la comunitat 
mèdica del nostre entorn. L’acceptació del close method per part del cirurgians 
francesos fou una demostració paradigmàtica.
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ApunT sOBRE un QuInZEnARI DIRIgIT pER un mETgE DuRAnT  
LA sEgOnA REpÚBLIcA

MONTAÑÀ i BUCHACA, Daniel

INTRoDUCCIÓ

A Olost de Lluçanès, l’any 1933 es va publicar una revista quinzenal escrita en 
català. La revista estava  dirigida pel metge local Mariano Rodríguez González, 
anomenat a la comarca d’Osona “el metge d’Olost”. Intentarem donar un breu 
apunt sobre el quinzenari “La Tralla del LLussanès”, i una breu nota biogràfica 
sobre el metge que va dirigir-lo.

El període històric de la Segona República, la Guerra Civil Espanyola i la dictadura 
franquista, va ser un temps d’heroisme,  i d’idees fermes per a molts. Unes idees 
i uns principis polítics portats, fins i tot, a l’extrem de perdre la vida per ells.   
Però també hi va haver altres personatges,més o menys ambigus, que per una 
raó o altra,  per salvar la vida, o vés a saber quins interessos, van tenir actituds 
contradictòries. Ben segur que, un dia o altre,  la historia els haurà d’estudiar en 
la seva justa mesura i explicar-ho.

EL QUINzENARI

La revista quinzenal publicada a Olost va treure el seu primer número el mes de 
febrer de 1933. Es deia La Tralla del LLussanès. Fundada i dirigida per M.R.G. 
(Mariano Rodríguez González) tenia la redacció al carrer de Vic, número 9. El 
preu d’un número sol era de 15 cèntims, La imprimien a la impremta Bassols 
de Vic. 

La publicació tenia vuit pàgines, a dues columnes, i feia una mida de 325 per 
225 mm. Nosaltres n’hem pogut examinar dos números. En concret el número 
2, publicat el dissabte 11 de març de 1933 i el següent, el número 3, també del 
mes de març de 1933. Tot i que se’n van publicar més números, nosaltres no els 
hem pogut trobar. Sembla que es van publicar fins a set números, l’últim el 27 
de maig de 1933 (1). 

El contingut estava dedicat a l’agricultura, amb cotitzacions dels mercats ramaders 
i agrícoles. També hi havia articles en defensa dels pagesos. Es tractava d’una 
revista de tendència esquerranosa. 

Hi ha una llista de donacions per als damnificats de les inundacions del riu Ter 
l’any 1933. Per aquesta llista es dedueix que només la llegien pagesos i obrers. 
(2).
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Als dos números que hem vist a l’última pàgina hi ha dos anuncis. Tots dos són 
el mateix, en el dos exemplars, i són d’un cirurgià ortopèdic de Barcelona (Pere 
Badosa) que tenia la consulta al carrer de Santa Anna , i d’un bar-cerveseria, 
anomenat La Polseguera Can Quimet, situat a la Ronda de la Universitat de 
Barcelona, on feien menjars. 

El metge

Mariano Rodríguez González va néixer a Valdilecha (Madrid) el 10 de desembre 
de 1890. Batxiller a Barcelona el 1909. Llicenciat en medicina el 1919 (3).  
Exercí de metge a Olost de Lluçanès. Estava polititzat. Es reunia amb la seva 
gent, del Sindicat Agrícola, al bar de la Mina d’Olost. Aquest sindicat, tutelat per 
ERC, al Lluçanès va arrelar principalment a Olost i Oristà. 

Com a dirigent del Sindicat Agrícola de la Plana de Vic, el dilluns 27 de febrer 
de 1933 va acudir a Vic, a ajudar un grup de pagesos parcers als qui volien 
desnonar. Ell mateix aquell dia va sortir al balcó de l’Ajuntament de Vic per 
comunicar la nova que els parcers no serien desnonats. 

Pels fets d’octubre de 1934 acudeix a Vic. Sembla que amb “un escamot fidel 
reforçat per molts més il·lusos ignorants es desplaçaren a Vic, armats amb garrots 
i escopetes de caça per si calis enfrontar-se a la Guàrdia Civil” (4)

Més tard, després d’aquests fets començà la repressió. El dia 7 d’octubre de 
1934 a Osona havien començat les detencions per part de la Guàrdia Civil. Ell 
va ser un dels primers que van anar a buscar, ja que era assenyalat per les forces 
de dretes com un dels principals avalotadors de la pagesia al Lluçanès, que més 
d’una vegada s’havia presentat a Vic per evitar desnonaments o per controlar les 
votacions (5). 

El dia que el van anar a detenir va organitzar un miting a la sala de la Reforma, 
que  es va omplir a vessar. Van pujar a Olost dos autocars de guàrdies civils que 
van encerclar el poble i van detenir “el maquiavèlic polític davant de tothom”. 
Aleshores un noi de Cal Plata de la Torre d’Oristà va agafar la bicicleta i va seguir 
el cotxe on anava detingut el metge, fins a Vic. Això potser li salvà la vida.

L’anomenat “metge d’Olost”, ja no tornà més a Olost després de la seva detenció. 
Sembla que va anar a exercir a Constantí, en el Camp de Tarragona. Alguns diuen 
que la visita del comitè de Constantí a Olost de Lluçanès va ser obra seva. Aquest 
comitè, que va venir amb un autocar, tenia la idea d’eliminar una trentena de 
persones d’Olost que considerava dretanes (6). Però finalment no va passar res.

Més tard, acabada la guerra, probablement els primers anys després de la 
contesa, va anar a exercir de metge a Pontons (Alt Penedès) i després es traslladà 
a Torrelles de Foix, a la mateixa comarca, on exercí la medicina general i la 
tocoginecologia. (7). Va residir en aquest poble fins a la seva mort.  El temps 
que va viure a Torrelles de Foix no va dur a terme cap activitat política, tot i que 
alguns digueren que va estar vinculat al règim (8). 

Daniel Montañà i Buchaca
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EL DR. RAmOn TRIAs I RuBIEs, un pREsIDEnT EXEmpLAR  
DEL cOL·LEgI OFIcIAL DE mETgEs DE BARcELOnA

BRUGUERA i CORTADA, Miquel

RESUM: Referència a l’ampli període en que el Dr. Ramon Trias i Rubies va exercir 
la presidencia del COMB, durant 12 anys. Substituí al Dr. Carles Pijoan de Beristain 
i el seguí un altre llarg període amb el Dr. Miquel Bruguera i Cortada. Implantació 
d’una forma d’assegurança civil que va resoldre situacions difícil. Problemes amb 
l’Organització Mèdica Col·legial, amb enfrontaments durs i acord final. Candidatura 
fallida a la presidència del Col·legi Nacional de Metges d’Espanya.  

PARAULES CLAU: COMB. Ramon Trias. Miquel Bruguera. Assegurança de responsabilitat 
civil. Problemes amb l’OMC.

RESUM: Referencia al amplio período en que el Dr. Ramon Trias i Rubies ejerció  la 
presidencia del COMB, durante 12 años . Substituyó al Dr. Carles Pijoan de Beristain 
i le sucedió otro largo período con el Dr. Miquel Bruguera i Cortada. Implantación de 
una forma seguro de responsabilidad civil que ayudó a resolver  situaciones complejas. 
Problemas con la  Organitzación Médica Colegial, amb enfrentaments duros y acuerdo 
final. Candidatura fallida a la presidencia de la OMC.d

PALABRAS CLAvE: COMB. Ramon Trias. Miquel Bruguera. Seguro de  responsabilitat 
civil. Problemas con la OMC.

La història del doctor Ramon Trias i Rubiés en relació amb el Col·legi de Metges de 
Barcelona comença el 8 d’abril de 1976, quan va ser elegit per formar part de la 
junta presidida pel doctor Carles Pijoan ( 1976-1982 ) (1). En aquelles eleccions 
s’havien presentat cinc candidatures, encapçalades per metges destacats, 
com el cirurgià Miquel Molins Benedetti, el ginecòleg Manuel Carreras Roca, 
el catedràtic de Ginecologia, Victor Conill, l’apòstol del cooperativisme mèdic, 
el Dr. Josep Espriu Castelló, i l’esmentat Carles Pijoan. Van ser unes eleccions 
renyides i la candidatura del doctor Pijoan va ser la que va tenir més vots. El 
Dr. Ramón Trias era llavors un cirurgià destacat. Fill del professor Joaquim Trias 
i Pujol i deixeble del Dr. Joan Puig Sureda,  era professor titular de cirurgia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona i responsable de la cirurgia digestiva de 
l’Hospital de Sant Pau, on tenia un gran prestigi per ser pioner en la cirurgia de 
la hipertensió portal. 

La junta presidida pel Dr. Pijoan, en la que el doctor Ramón Trias era el vocal 
d’exercici lliure,  estava composta per metges amb força prestigi professional. Va 
fer una  feina de catalanització del Col·legi de Metges de Barcelona molt notable.  
Aquesta junta va  tenir una projecció social i dins de la professió  considerable, 
ja que membres molt destacats, com els Drs. Ramon Espasa i Nolasc Acarín, 
van tenir un paper determinant en la confecció del mapa sanitari de Catalunya. 
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Miquel Bruguera i Cortada

L’aplicació d’aquest mapa es va fer durant l’ època en que el doctor Josep Laporte 
fou conseller de Sanitat del primer govern del president Pujol .  Un membre de la 
junta de Carles Pijoan, el Dr. Xavier Trias, anys més tard conseller de Sanitat, va 
passar de la junta del Col·legi de Metges a la Conselleria de Sanitat i va participar 
activament en la implementació del mapa sanitari.

L’any 1982, acabat el mandat de la junta del doctor Pijoan, hi  tornen a haver 
eleccions al Col·legi de Metges. En aquella contesa electoral hi havia dues 
candidatures en joc: la que presidia el doctor Mirada, el vicepresident  de la junta 
anterior, i la encapçalada pel doctor Ramón Trias. El doctor Trias, que va guanyar 
per una majoria considerable, va  ser reelegit pels dos mandats següents. Per 
tant, l’any 1982  Trias iniciava un mandat de 12 anys (2).

Quan el doctor Trias va entrar al Col·legi de Metges com a president es va trobar un 
col·legi que avui es podria considerar poc modern. Tenia totes les coses que tenien 
tots els col·legis professionals, però res d’específic. Barcelona tenia el  registre 
col·legial, una secció administrativa  on es dipositaven els diners dels col·legiats 
que volien un lloc  segur per guardar tot o part del seu capìtal  i un equip de 
funcionaris de la Organización Médica Colegial que s’ocupaven del dia a dia. A 
més, hi havia una cooperativa de consum, una comissió deontològica i un centre 
d’estudis. Els temes de responsabilitat professional els gestionava una companyia 
d’assegurances, Central de Seguros que tenia la política d’ evitar que els metges 
haguessin d’anar a judici. Per tant, la norma era arribar a acords extrajudicials 
amb els reclamants, amb el consegüent pagament d’una indemnització, sense 
tenir en compte de si el metge tenia o no alguna responsabilitat. La junta del 
doctor Trias, de la qual jo formava part com a vicesecretari el primer any, com a 
secretari 3 anys (1983-1986) i com a vicepresident 8 anys més (1986-1994),  
va considerar que aquesta política era totalment inadequada i a més afavoria la 
inflació de la pòlissa, ja que estimulava que es presentessin més reclamacions 
contra metges. Tots els  que reclamaven acabaven cobrant una indemnització. 

La junta del Dr. Trias va trencar l’acord amb Central de Seguros i  va contractar una 
pòlissa nova, col·lectiva,  amb una altra companyia, Winterthur, que acceptava 
que tinguéssim un model específic i propi, que es va anomenar “model català 
de responsabilitat civil”, en què hi participaven els quatre col·legis oficials de 
metges de Catalunya i el Servei Català de la Salut (3). Es va crear una  comissió 
de seguiment, amb participació de totes les parts, amb caràcter executiu, en 
la qual es prenien les decisions de si en cada cas concret de reclamació per 
responsabilitat civil s’anava a judici, quan es tenia la convicció que el metge 
havia actuat correctament segons lex artis, o bé es tractava d’ arribar a un acord 
extrajudicial, en cas que ens semblés que el reclamant tenia raó. La confiança 
en aquest model estava, en gran part, basada en què hi havia metges legistes 
involucrats i advocats especialitzats en dret sanitari, que ajudaven a la presa 
de decisions. Aquest model encara existeix ara i es considera una fórmula molt 
encertada de defensar els metges en temes de responsabilitat civil. L’experiència 
adquirida per Trias en el camp de la responsabilitat professional li va permetre 
elaborar el Discurs d’entrada a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya l’any 
2002 (4).
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Una de les iniciatives de més  pes de la junta del doctor Trias va ser la substitució 
dels  funcionaris del Col·legi de Metges per gerents professionalitzats i treballadors 
amb contracte laboral, respectivament. Un dels primers gerents  va ser el senyor 
Josep Caminal, que després ha tingut una vida pública molt notable. Una de 
les seves contribucions va ser impulsar la creació d’una revista de molt nivell 
cultural, Metge i societat, de la qual malauradament van sortit pocs números, 
però que va ser un instrument de projecció social molt considerable per al Col·legi 
de Metges de Barcelona.

Un dels successors de Josep Caminal va ser Josep Servat, advocat que provenia 
de l’Administració, on havia estat secretari general de la Conselleria d’Economia 
i Finances (1987) i de la Conselleria de Sanitat (1988-1990), el gerent que 
ha estat més temps al capdavant del col·legi i que malauradament morí molt 
jove.  Va entrar al Col·legi com a cap de l’assessoria jurídica. Després va exercir 
la funció de conseller delegat, i va donar un impuls molt considerable a tot el 
funcionament del col·legi. Durant el mandat del doctor Trias es va crear un 
Gabinet de Mitjans de Comunicació, indispensable per a la projecció de les 
iniciatives de la junta entre els col·legiats, del que es va encarregar amb encert 
el periodista Jesús Calvo, es va dinamitzar el Centre d’Estudis Col·legials, que va 
dirigir el doctor Helios Pardell, i es va crear un conjunt d’empreses orientades al 
servei dels metges que tenien una gestió professionalitzada, els beneficis de les 
quals repercutien en els metges, i això permetia evitar els augments de les quotes 
col·legials.

Una altra iniciativa de la junta del doctor Trias va ser crear un Gabinet 
d’assegurança lliure, dirigit pels doctors Alfons Malet i Tomás Serrano, que tenia 
com a responsabilitat negociar els horaris dels metges que treballaven en mútues. 
La seva gestió va determinar un increment progressiu dels honoraris dels metges.

Una altra iniciativa de gran pes va ser la dinamització de la comissió deontològica, 
responsable d’examinar les denúncies contra metges per raons d’ètica social, que 
va culminar amb la revisió del codi deontològic, que es va fer entre l’any 1978 
i 1991.

Una iniciativa important de les juntes presidides pel doctor Trias va ser l’encàrrec 
d’estudis sociològics de la professió, de manera que poguéssim tenir un 
coneixement més objectiu de com era la professió mèdica, les característiques 
dels professionals i de la seva praxi mèdica, així com estudis sobre el funcionament 
de la política de Responsabilitat Professional del Col·legi, basada en el nombre 
de reclamacions contra metges, les característiques dels metges reclamats, els 
resultat dels judicis contra metges, per tal d’ajustar millor aquesta política i 
establir limitacions de la cobertura de la pòlissa.

Un aspecte destacada del doctor Trias en el seu exercici de la presidència del 
Col·legi de Metges de Barcelona va ser la defensa del Col·legi de Barcelona i, 
per extensió, dels altres col·legis catalans, l’autonomia dels quals era fortament 
atacada per les polítiques centralistes de la Organización Médica Colegial (OMC). 
La demanda del Col·legi de Barcelona era que a l’Assemblea de Presidents, el 
màxim òrgan de la OMC, s’implantés el vot proporcional en funció del nombre 
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de col·legiats de cada Col·legi. Pagàvem molt en forma de quotes, però influíem 
molt poc. Veient que amb el diàleg no es podia contrarestar la hostilitat contra 
el Col·legi de Barcelona que es manifestava en les assemblees de presidents de 
l’OMC,  el doctor Trias va decidir  presentar-se com a candidat a la presidència 
de la OMC a les eleccions que es van celebrar el febrer de l’any 1989, arran de 
la dimissió del llavors president de la OMC, el metge alacantí Ricardo Ferrer per 
un escàndol de pisos propietat de la OMC (5). Malauradament no va guanyar i 
va ser derrotat per una diferència modesta per l’altre candidat que es presentava, 
el Dr. Alberto Berguer (6). En conseqüència,  el projecte de reformar l’OMC des 
del Col·legi de Barcelona no va ser possible, i els conflictes que històricament 
s’havien anat mantenint entre Barcelona i la OMC, sobretot el de la retenció de 
les quotes dels metges del Col·legi de Barcelona que s’havien de transferir a 
l’OMC, es van resoldre, només en part, a través d’un acord que va patrocinar el 
president del Consejo General de la Abogacia, el notari reusenc Antoni Pedrol 
Rius. 

La gestió del doctor Ramon Trias com a president del Col·legi de Metges de 
Barcelona  no va ser còmoda. A més del conflicte amb l’OMC, durant el seu 
mandat es va produir un  conflicte greu amb la companyia d’assegurances ASISA, 
que era la que pagava pitjor els metges. La pressió que es va exercir des del 
Col·legi de Metges perquè ASISA pagués per visita unes quantitats raonables 
no va prosperar, i això va determinar que el Dr. Trias,  per fer pressió i exigir 
un canvi de polítiques retributives a aquesta companyia, demanés als metges 
catalans que estaven treballant per ASISA que es retiressin de la companyia 
(7). Aquest conflicte va desembocar en denuncies judicials contra el Col·legi 
de Metges de Barcelona. Això prova que el doctor Trias va exercir el càrrec de 
president del Col·legi de Metges sense temor, i va plantar cara a qui ell i la 
junta interpretaven que no responia a les necessitats dels metges. Un exemple 
d’aquesta actitud enèrgica del Dr. Trias en defensa dels metges es va produir quan 
es va detenir un metge que va arribar emmanillat a la presó segons mostraven 
les fotos als diaris, perquè se l’acusava d’haver signat el certificat de defunció,  
sense haver-la examinada,  d’una senyora gran que estava en una residència, i 
que presentava signes de desnutrició. Es va interpretar que això era una falta de 
responsabilitat mèdica, i aquest metge va ser empresonat. El doctor Trias va saltar 
en contra d’aquesta decisió judicial i va fer una crida a la corporació mèdica de 
Barcelona, advertint-los que no signessin certificats de defunció sense autòpsia.  
Evidentment, el jutge, abans d’haver d’arribar a una situació tan conflictiva, va  
cedir a  la demanda del Col·legi de Metges de Barcelona de  que aquest metge 
fos exonerat de culpa.

El doctor Ramo Trias va exercir de president del Col·legi de Metges fins a l’any 
1994. Va fer una gestió valorada per tothom, l’Informe anual de 1993   recollia 
totes les opinions favorables  de la gent que havia conviscut amb ell. Va crear 
uns serveis col·legials que no existien abans, va afavorir la projecció social del 
Col·legi de Metges, va eliminar les tensions entre els professionals, de manera 
que el col·legi es va convertir en la casa de tothom, i va poder acreditar una 
defensa tenaç dels metges i dels seus interessos. Pels mèrits de la seva  gestió al 
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front del Col·legi de Metges de Barcelona se li va concedir la Creu de Sant Jordi 
de la Generalitat de Catalunya

Tot això va fer que quan es va col·locar el   quadre del doctor Trias a la galeria de 
presidents del Col·legi de Metges tothom manifestés  que era un acte d’homenatge 
merescut a aquest gran president col·legial.
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Dues notes de premsa recollint resultats electorals.

Reunió de negociació entre el Dr. Trias i el president de la OMC i 
el Senyor Antoni Pedrol Rius, advocat
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LA VALORAcIÓ DE LEs nIssAguEs DE sAnITARIs  A LA mEDIcInA cATALAnA.
RAmOn TRIAs I RuBIEs.  LA sEVA FuncIÓ A L’AcADÈmIA DE mEDIcInA.

A Ramon Trias i Rubies, en homenatge 

CORBELLA i CORBELLA, Jacint

RESUM. Referència a l’existència de nissagues familiars dins de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya. Dades concretes sobre el doctor Ramon Trias i Rubies, membre 
d’una d’elles. Consta de més de deu membres. Està iniciada pel Dr. Miquel A. Fargas 
Roca (1858-1916). Un segon tron, enllaçat, comença amb Joaquim Trias Pujol (1887-
1964).  Altres membres, per matrimonis de fills. Joan Puig Sureda i Moisès Broggi. La 
majoria són cirurgians.

PARAULES CLAU: Nissagues familiars. Ramon Trias Rubies. Joaquim Trias Pujol. Anton 
Trias Pujol. Joan Puig Sureda.Miquel A. Fargas. Miquel A. Fargas Raymat.  Ramon Trias 
Fargas. Moisès Broggi. Marc Anton Broggi.  Joan Obiols vie. Jordi Obiols Llandrich. 
Josep Trueta.  

RESUM. Referencia a la existencia de líneas de parentesco familiar en la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya. Datos concretoes sobre el doctor Ramon Trias i 
Rubies, miembro de una de elles. Consta de mas de diez miembros. Está iniciada por el 
Dr. Miquel A. Fargas Roca (1858-1916). Un segundo tronco, enlazado, comienza con 
Joaquim Trias Pujol (1887-1964).  Otros miembros, por matrimonio de hijos:. Joan Puig 
Sureda y Moisès Broggi. La mayoría son cirujanos.

PALABRAS  CLAvE: Lineas de parentesco familiar. Ramon Trias Rubies. Joaquim Trias 
Pujol. Anton Trias Pujol. Joan Puig Sureda.Miquel A. Fargas. Miquel A. Fargas Raymat.  
Ramon Trias Fargas. Moisès Broggi. Marc Anton Broggi.  Joan Obiols vie. Jordi Obiols 
Llandrich. Josep Trueta. 

 

LA NISSAGA. 

Sovint, i més en temps antic, era freqüent el pas d’un ofici o professió  de pares 
a fills, o entre altres membres d’una família. Aquest ha estat un fet important que 
donava cohesió i continuïtat a la societat. Així ha pogut ser analitzat àmpliament 
en les nombroses tesis sobre aspectes sanitaris dels arxius parroquials, línia 
començada a l’església de  sant Joan de Lleida pels doctors M. Camps Clemente 
i  M. Camps Surroca. 

A l’Acadèmia ha estat una línia que va interessar particularment al doctor 
Rodríguez Arias, quan era secretari general, i va promoure alguns treballs, més 
en les nissagues modernes.  Dels primers temps de l’Acadèmia en el segle XVIII 
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el doctor Alfons Zarzoso va aportar precisions sobre algunes relacions familiars, 
que ja s’havien oblidat, entre els acadèmics. 

Potser la nissaga més coneguda entre les de l’Acadèmia sigui la dels Pi-Sunyer, que 
tot i amb interrupcions, té continuïtat al llarg com a mínim de cinc generacions, 
des de Francesc Suñer de Roses, en el segle XVIII, a Francesc Pi-Sunyer Díaz, 
membre d’honor el 2005,  residint a New York.  

En aquest context sembla oportú recordar l’amplíssima vinculació familiar, directa 
i col·lateral, de Ramon Trias i Rubies, amb altres membres de l’Acadèmia. En el 
seu conjunt forma part de la nissaga més nombrosa i ramificada o diversificada. 
Ara tractarem dels membres numeraris. 

El primer membre del grup és Miquel A. Fargas i Roca (1858-1916), catedràtic 
de Ginecologia, que ingressà el 1894. Va ser president dos biennis, de 1911 a 
1914. Fou president del primer Congrés de metges de llengua catalana, el 1913. 

Segueix el seu fill, Miquel Fargas Raymat, (1891-1925), ingressat el 1925, 
quan ja feia anys que havia mort els seu pare. Va morir al cap d’un mes de la 
seva entrada a l’Acadèmia, per una meningitis  aguda, gairebé simultàniament  
amb un fill seu. 

Una filla de Fargas, Montserrat, es va casar amb Antoni Trias pujol,  (1891 - 
1970) que fou catedràtic de cirurgia de Salamanca i Barcelona. Va ser elegit 
membre numerari el 3 d’abril de 1936 i exiliat per la guerra no va prendre 
possessió. Quedà com acadèmic electe, i més tard honorari el 1963. Va participar 
en el I Congrés d’Història de la Medicina Catalana. 

Fill d’Antoni Trias, i Montserrat Fargas,  fou Ramon Trias Fargas, (1922-1989), 
el primer membre afí de la branca de l’economia, ingressat a l’Acadèmia. Va ser 
conseller d’Economia del govern de la Generalitat.  Aquesta és la primera línia 
directa. 

Ramon Trias Fargas es va casar, a l’exili, amb Montserrat Trueta, filla de Josep 
Trueta i Raspall (....-1976), cap de servei de cirurgia de sant Pau, exiliat per 
la guerra, catedràtic d’Oxford i nomenat Acadèmic d’Honor l’any  1970. Va 
participar en el II Congrés d’Història de la Medicina catalana.

Germà gran d’Antoni Trias, fou Joaquim Trias i pujol, (1887-1964), catedràtic 
de Cirurgia,  degà de la facultat de medicina quan la República, exiliat després 
de 1939. Ingressà com a membre de l’Acadèmia l’any 1925. 

Fill de Joaquim Trias, és Ramon Trias Rubiès (n. 1926), que ha estat president 
durant dotze anys del Col·legi de Metges de Barcelona,  secretari general de 
l’Acadèmia i ara és el president d’aquest XVII Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana. 

El propi Ramon s’ha casat amb Anna Puig-Sureda, el pare de la qual, Joan 
puig-Sureda i Sais, va ser membre numerari durant molts anys, morint gairebé 
centenari. 
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Una filla de Joaquim Trias Pujol, Angelina, es casà amb Moisès Broggi i Vallès 
(n. 1908), cirurgià, que ingressà a l’Acadèmia el novembre de 1966 i ha estat 
president de l’Acadèmia i actualment és President d’Honor. També ha estat co-
president del XI Congrés d’Història de la Medicina Catalana de l’any 2000. 

Fill de Moisès Broggi i Angelina Trias, és Marc Antoni Broggi i Trias, (n. 1942), 
igualment  cirurgià,  ingressat a l’Acadèmia l’any 2006.  A més, Àngels,  una filla 
de Moisès Broggi i Angelina Trias, est`pa casada amb Jordi obiol i Llandrich, 
ara acadèmic corresponent, i fill de Joan obiols i Viè, que fou catedràtic de 
psiquiatria i també acadèmic numerari. 

Hi ha doncs tres línies inicials verticals, originades per Miquel Fargas, amb 
tres generacions; la de Joaquim Trias, amb tres generacions també, i Moisès 
Broggi, amb dues generacions. En conjunt són onze acadèmics numeraris i un 
corresponent  vinculats familiarment de manera molt propera.  Ramon Trias 
representa un enllaç horitzontal entre les tres, el que li ha permès conèixer, de 
manera directa, familiar, aspectes de molts acadèmics.  

RAMoN TRIAS A L’ACADÈMIA DE MEDICINA. 

Va ingressar a l’Acadèmia el 15 de desembre de 2002. El tema del seu discurs 
va ser “Reflexions sobre la gestió de la responsabilitat professional i de l’error 
mèdic”. Va ser contestat pel doctor Moisès Broggi.  Trias enfoca gairebé sempre, 
i com a posició inicial, que el resultat advers en medicina es degut a un error. 
Això l’allunya bastant del concepte de malpraxi.  Aquest enfocament és molt 
transcendent perquè situa en el primer cas el marc de la possible responsabilitat 
en el terreny civil i no en el penal. I així és possible un rescabalament des d’un 
punt de vista econòmic, sense conseqüències ulteriors.  I pot ser cobert des d’una 
assegurança col·lectiva que permet diluir el cost real.  Aquesta ha estat la política 
del COMB, que ell va presidir durant tres períodes, i que ha estat ben acceptada 
per la col·legiació. A més la creació d’un grup d’assessorament intern per part del 
propi Col·legi, ha consolidat aquesta forma d’actuar. 

 A l’Acadèmia m’ha acompanyat com a secretari general des del març de 
2005 fins a la renovació de 2011, esgotats els dos terminis reglamentaris. Jo 
personalment li he d’agrair l’ajut, insubstituïble i de màxima confiança en aquests 
sis anys.  Moltes gràcies Ramon. Queda finalment la seva contribució, continuada 
en tasques d’història de la medicina, en l’aspecte de recordar el passat recent de 
la medicina, el temps de l’Autònoma, la guerra i la postguerra. Gràcies també.  
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Signatura Dr. M. Fargas Raimat

Dr. Joan Puig Sureda Dr. Anton Trias Pujol

Dr. Joaquim Trias PujolDr. Miguel Fargas i Roca

Dr. Moisés Broggi
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ELs sEgELLs DE cORREus I LA REIAL AcADÈmIA DE mEDIcInA DE cATALunyA 
(RAmc)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint

RESUM: La Reial Academia de Medicina de Catalunya ha promogut el record d’algunes 
activitats mitjançant l’emissió de Segells de Correus, amb valor plenament de franqueig 
per una carta normal fins a 20 gr. dins de la modalidat “Tu Sello”, oberta per la FNMT. 
va començar l’any 2007, amb la imatge de l’amfiatre anatòmic, de color grana. Han 
seguit la portada d ela revista; la façana de l’Acadèmia, l’Escut del Col•legi de Cirurgia 
i les efigies d’Arnau de vilanova i de Pere Mata, en els seus centenaris, l’any 2011. 

PARAULES CLAU: “Tu sello”, RAM de Barcelona, Arnau de vilanova, Pere Mata, 
Amfiteatre Gimbernat, Reial Col·legi de Cirurgia . Medicina i Filatèlia  

RESUMEN: La Reial Academia de Medicina de Catalunya ha promovido el recuerdo  de 
algunas activitades a través de la emisión de Sellos de Correo, con valor efectivo de 
franqueo para una carta normal hasta 20 gr. dentros de la modalidad “Tu Sello”, ofrecida  
per la FNMT. Empezó en el año 007, con  la imagen del amfiteatro anatòmico, en color 
grana. Han seguidot la portada de la revista; la fachana de la Acadèmia, el Escut del 
Colegio de Cirurgia i las efigies de Arnau de vilanova i de Pere Mata, en sus centenarios, 
el año 2011. 

PALABRAS CLAvE: “Tu sello”, RAM de Barcelona, Arnau de vilanova, Pere Mata, 
Amfiteatro Gimbernat, Real Colegio de Cirurgia. Medicina y Filatelia   

Els segells de correus, com a element de prepagament de la tramesa de 
correspondència, van ser introduïts l’any1840 a Anglaterra i són un invent 
de Rowland Hill. Van tenir molt èxit i fins ben avançada la segona meitat del 
segle XX, van ser un element molt important en les comunicacions personals a 
distància. Cada país emetia els seus propis i hi ha una gran varietat de models, 
centenars de milers. Això va moure una certa activitat col·leccionista. Després 
han evolucionat a formes diverses, però encara mantenen la seva actualitat. 

Molts segells s’han dedicat a temes sanitaris (p.e. la Creu Roja), a recordar fets o 
institucions mèdiques (vacunes, hospitals,  congressos), o a honorar personalitats 
de la medicina i de la ciència.  En aquest context s’analitzen aspectes concrets de 
les relacions de la RAMC amb la filatèlia. 

Diferenciem dos aspectes. Un és general, segells emesos per diversos països 
del món, principalment Espanya, recordant sobretot persones  relacionades amb 
l’Acadèmia, alguns membres numeraris i principalment acadèmics d’honor. Una 
segona fase és l’emissió de segells propis de l’Acadèmia, possibilitat oberta per 
la FNMT (Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre) d’Espanya, amb exemplars 
amb plena validesa de franqueig, dins de la categoria “Tu Sello”.
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MEMBRES NUMERARIS DE LA RAMC EN SEGELLS DE CoRREUS.

Hem vist tres membres numeraris de la RAMC en segells de correu en emissions 
ordinàries, els doctors August Pi-Sunyer (1910), Jaume Ferran (electe, 1920) i 
Ignasi Barraquer (electe, 1935). Pi-Sunyer fou membre numerari i president de 
l’Acadèmia de 1927 a 1935. Ferran i Barraquer foren membres electes que no 
van prendre possessió. 

- El primer, cronològicament, fou August Pi Sunyer (1879-1965), acadèmic que 
ingressà  el 1910, catedràtic de Fisiologia, creador de l’Institut de Fisiologia i 
d’una escola de recerca important. Exiliat el 1939, fundà una segona escola 
a Veneçuela. Aquest país va fer l’emissió d’un segell l’any 1979, recordat en 
centenari del seu naixement. 

- El segon és Jaume Ferran i Clúa (1852-1929), que va fer treballs importants 
sobre la vacuna anticolèrica, també l’antirràbica, i estudis sobre la tuberculosi 
entre altres. Fou director del Laboratori Municipal de Barcelona.  Fou electe el 
8 de juliol de 1920 i presentà la dimissió, sense prendre possessió, el 17 de 
maig de 1921. El correu espanyol li va dedicar una emissió, en una sèrie de dos 
segells, juntament amb Santiago Ramón i Cajal, l’any 1952. 

- El tercer ha estat Ignasi Barraquer i Barraquer (1884-1965), oftalmòleg, 
autor de treballs bàsics en el tractament de les cataractes, i altres aspectes de 
l’especialitat. El 1984 el correu espanyol li dedicà un segell en una sèrie de 
centenaris. Més tard hem vist que se li va dedicar també un exemplar dins de les 
emissions en la forma   “Tu sello”.  

MEMBRES D’HoNoR DE LA RAMC EN SEGELLS DE CoRREUS. 

Aquí el llistat és una mica més llarg i és ben possible que algun no l’haguem 
trobat. Seguirem  un ordre cronològic segons la data de nomenament com a 
acadèmic d’honor.  Es fa una referència curta atès que fa poc s’ha publicat a 
Gimbernat una ressenya d’alguns d’ells. 

1915. Esteve Terrades i Illa. (1983-1950), (1985 Espanya). Matemàtic, físic 
i enginyer, membre de l’IEC, 1911 i de la Real Academia Española, 1946. 
Promotor de la visita d’Albert Einstein a Barcelona el 1923. Un asteroide, el 
2399, porta el seu nom. Nomenat “soci de mèrit” el 1915, atès que no hi havia 
encara el títol d’acadèmic d’honor.

1922. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). (Espanya, 1934 i 1952;  també 
Suècia). Premi Nobel de 1906. Catedràtic d’Histologia de Barcelona, 1887-
1892. Nomenat en ocasió del seu setantè aniversari. 

1925. Constantin Levaditi. (1874-1953) (Romania). Immunòleg d’origen 
romanès que treballà a l’Institut Pasteur de París.  Treballà principalment en 
el diagnòstic immunològic de les malalties infeccioses, i l’epidemiologia de la 
poliomielitis. 
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Els segells de correus i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). 
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1932. Albert Calmette (1863-1933), (diversos països). Membre de l’Institut 
Pasteur. Treballà principalment en l’estudi de la vacuna per a la tuberculosis, 
introduint el BCG. Havia tingut 77 propostes pel  Premi Nobel, en 16 anys 
diferents. 

1941. René Lériche (1879-1955). (França). Cirurgià i fisiòleg, va treballar 
principalment en la cirurgia del sistema nerviós vegetatiu. També estudis 
importants sobre el dolor.

1948. Alexander Fleming  (diversos països). Treballs bàsics sobre la penicil·lina. 
Premi Nobel de Medicina, 1945. 

1952. Lorenz Böhler (n. 1885), professor a Viena, fou el gran impulsor del 
desenvolupament de la traumatologia moderna. En un cert període el seu servei 
estava en el centre de la traumatologia i ortopèdia mundials. 

1959. Gregorio Marañón  (Espanya), catedràtic d’Endocrinologia de la Univ. de 
Madrid. Internista, escriptor i polític. Autor d’una obra molt extensa. 

1970. Josep Trueta Raspall. (Espanya), catedràtic d’Oxford. Treballs molt 
iportants sobre el tractament de les ferides, més les de guerra. Exiliat el 1939. 

1972. Severo Ochoa de Albornoz (Espanya, Suècia, USA), premi Nobel de 
medicina de 1958. Treball bàsica sobre l’estructura de l’ADN. 

1973. Ulf von Euler (Suècia), estudis sobre la Fisiologia del sistema nerviós. 
Primer fou membre corresponent i després d’honor. Premi Nobel de medicina el 
1970. 

1977. Joan Oró Florensa.  (Espanya). Autor d’estudis bàsics, als USA, sobre la 
síntesis d’elements bàsics en el desenvolupament de la vida. 

ACADÈMICS CoRRESpoNENTS EN SEGELLS DE CoRREUS

Ja s’ha dit que von Euler va ser abans membre corresponent que Acadèmic 
d’honor.

Cal recordar que Jules Bordet, immunòleg belga, guanyador del Premi Nobel de 
medicina de 1919, va ser elegit membre corresponent estranger l’any 1927.

EMISSIoNS FILATÈLIQUES DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE 
CATALUNYA  (RAMC) 

L’any 2007 la Fàbrica Nacional de la Moneda i el Timbre (FNMT), i el propi servei 
de correus de l’estat, van obrir la possibilitat de fer emissions de segells, que en 
deien personalitzades, amb el títol genèric de “Tu sello”. Tenien validesa postal 
pel franqueig d’una carta normal, (franqueig tipus A) i hi havia un sobrecost 
discret.  
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La RAMC s’ha adherit a aquesta possibilitat i ha demanat l’emissió, entre 2007 
i 2012, de set segells diferents.  El quatre primers van ser més de caràcter 
institucional, i els tres següents en ocasió de commemoracions històriques i la 
celebració del Congrés d’Història de la Medicina catalana.  Són el següents: 

1. 06.03.2007. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: Amfiteatre anatòmic 
(color grana)

2.  01.12.2009. RAMC. portada de la revista  (color groc)

3.  10.12.2009. RAMC. Vuitanta anys de la nova seu (1929-2009). Façana de 
l’Acadèmia (color negre sobre fons beix)

4. 30.03.2010. 250 aniversari Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Escut 
del Col·legi  (color negre sobre fons blanc)

5. 18.01.2011. Setè centenari mort Arnau de Vilanova. Retrat (color vinós)

6. 22.02.2011. Segon centenari naixement pere Mata i Fontanet. Retrat (color 
verd)

7. 08.05.2012. 17è Congrés Història Medicina Catalana  (negre, fons groc i 
vermell)

Les emissions de segells de l’Acadèmia de Medicina
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Altres segells amb Acadèmics

Dr. Barraquer

Dr. Pi i Sunyer

Dr. Fleming

Dr. Terrades

Dr. Oró

Dr. Levaditi

Dr. Calmette

Dr. Ferran

Dr. Cajal

Drs. Cajal i Ochoa

Dr. Leriche

Dr. Marañón

Dr. Pasteur

Matasegell Dr. Fleming i la RAMC

Els segells de correus i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC). 
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cOnTRIBucIÓ DEL cOL·LEgI OFIcIAL DE mETgEs DE BARcELOnA  
AL cOnEIXEmEnT I DIFusIÓ DE LA HIsTÒRIA DE LA mEDIcInA cATALAnA

BRUGUERA1, Miquel; zARzOSO4, Alfons; GUERRERO2, Lluis; vIGER1, Mercè; 
FAJULA4, Sara; PIQUÉ3, Salvador

Unitat d’Estudis Acadèmics1, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (COMB)2 i 
Departament d’Activitats i Congressos3 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i 
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya4

RESUM: El present estudi examina les iniciatives del COMB per ampliar i difondre 
el coneixement de la història de la medicina catalana i impulsar projectes culturals 
relacionats amb la professió mèdica. S’exposa la vinculació amb el Museu d’Història de 
la Medicina de Catalunya, els anys commemoratius dedicats a personalitats mèdiques 
del nostre país, les Nadales,, la creació de la Galeria de metges catalans i les activitats 
editorials.

RESUMEN: El presente estudio examina las iniciativas impulsadas por el COMB para 
ampliar i difundir el conocimiento de la historia de la medicina catalana e impulsar 
proyectos relacionados con la profesión médica. Se expone su vinculación con el 
Museu de Historia de la Medicina de Cataluña, los años conmemorativos dedicados 
a personalidades médicas de nuestro pais, las Nadalas, la creación de la Galeria de 
médicos catalanes y las actividades editoriales.

Paraules clau: Col·legi de Metges de Barcelona i història medicina, COMB i història 
medicina,  Museu Història Medicina i Col·legi de Metges, COMB i publicacions 
històriques, Arxiu Històric de les Ciències de la Salut.

Palabras clave:  Colegio de Médicos de Barcelona e historia medicina, COMB e historia 
medicina,  Museo Historia Medicina Cataluña y Colegio de Médicos, COMB y publicacions 
históricas, Archivo Histórico de las Ciencias de la Salud.

INTRoDUCCIÓ

Els col·legis de metges tenen a  Espanya com a  missions principals: 1) vetllar 
pels interessos dels seus col·legiats, que són majoritàriament tots els metges en 
exercici, 2) garantir a la població que l’activitat professional dels seus metges 
s’ajusta a criteris ètics, 3) dur el registre de metges en exercici  i 4) assessorar 
a l’Administració sanitària en les seves actuacions legislatives i organitzatives  
relatives a la pràctica mèdica. A diferència dels col·legis mèdics britànics, que 
tenen una llarga tradició com a custodis del patrimoni mèdic,  els col·legis de 
metges espanyols no tenen funcions de caràcter cultural ni tampoc vinculades 
amb la història de la medicina, encara que en puguin dur a terme. El Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona (COMB) es atípic en aquest sentit ja que s’ha 
fixat nombrosos objectius  culturals i ha participat en diferents activitats en 
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relació  al conreu de l’estudi  de la història de la medicina del nostre país, amb 
la convicció de que la cultura mèdica es un element formatiu i de cohesió. La 
finalitat d’aquest article és revisar d’una manera sistemàtica la contribució  del 
COMB al coneixement i a la difusió de la història de la medicina de Catalunya i 
d’altres iniciatives de caràcter cultural.

EL MUSEU D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA DE CATALUNYA

La vinculació del COMB amb els temes de la història de la medicina s’inicien 
l’any 1980 al ser invitat a formar part de les entitats fundadores de la Fundació 
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (FMHMC) juntament amb Fundació 
Catalana, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears i la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya, les quals fan aportacions dineràries i en 
peces per la constitució del museu.  El president del COMB, el Dr. Carles Pijoan 
es nomenat membre del patronat de la FMHMC.

La FMHMC s’havia constituït per donar sosteniment econòmic i  ordenament 
legal al Museu d’ Història de la Medicina de Catalunya, creat per Felip Cid, metge 
i catedràtic d’Història de la Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
l’any 1979.  El Museu s’ubica  en un edifici del Passatge de Mercader de la 
ciutat de Barcelona, que havia estat el domicili del metge otorinolaringòleg i 
polític d’Unió Democràtica de Catalunya,  Lluís Vila d’Abadal, i que més tard va 
ser una escola de secundària. Aquest immoble va ser cedit  per Banca Catalana, 
propietària de l’edifici, a través de Fundació Catalana (FC) per instal·lar-hi el 
Museu,  que es va inaugurar oficialment el 1981.

Cid, en no obtenir col·laboració per part de la Universitat -poc interessada i 
sense recursos per conservar el patrimoni científic- va convèncer l’empresari 
sabadellenc i mecenes Antoni Forrellad (1912-1983) perquè l’ajudés a crear un 
Museu d’Història de la Medicina (1). Forrellad era el president de  la FC,  fundada 
el 17 de gener  de 1979 per cinc bancs pertanyents al grup Banca Catalana (Banc 
Industrial de Catalunya, Banca Catalana, Banc de Barcelona, Banc Mercantil de 
Manresa i Banc de Girona).  L’objectiu de la FC és la  canalització dels ajuts 
econòmics d’aquests bancs per activitats socials i  culturals. De FC en depenien, 
entre d’altres, aquestes fundacions: Fundació Agrícola Catalana, Fundació Gran 
Enciclopèdia Catalana, Fundació Museu d’Història de la Medicina de Catalunya  
i Fundació per a l’ Estudi de les Malalties del Fetge. FC  aconsegueix l’ús de 
l’edifici on s’instal·la el Museu, aporta el finançament i du a terme les funcions 
comptables i administratives de la FMHMC durant els seus primers 14 anys. 

A l’època, també, a Europa es viu un intens interès museístic per la història de 
la medicina y per la ciència en general. A Catalunya, el MHMC forma part de 
la mateixa generació que el Museu de la Ciència, creat per la Caixa d’Estalvis 
a Barcelona, i que el Museu Nacional de la Ciència i Tècnica de Catalunya 
(MNACTEC), ubicat a Terrassa. L’any 1982, quan esclata la crisi de Banca 
Catalana l’edifici on s’allotja el Museu passa al Fons de Garanties de Dipòsit. La 
FMHMC tracta de trobar un comprador de l’edifici per mantenir obert el Museu. 
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Demana ajuda al COMB, que està d’acord en comprar-lo i cedir-lo sense costos 
a la FMHMC. 

En acabar el tercer mandat de Ramon Trias en la presidència del COMB, el 
substitueix en el càrrec Miquel Bruguera, el qual es nomenat patró de la FMHMC 
el 22 de febrer de 1994. Durant els anys 1994 i 1995 i davant de les dificultats 
que té FC per seguir finançant la FMHMC es mantenen diverses reunions amb 
el COMB per valorar si estaria en disposició de passar a assumir el lideratge de 
la Fundació. El COMB  elabora un projecte pel Museu d’Història de la Medicina, 
que es aprovat per la seva assemblea de compromissaris de data 22 de juny de 
1.995.

La vinculació de la FMHMC amb el COMB es acceptada pel patronat de la 
FMHMC en reunió del dia 17 de juliol de 1995. A partir d’aquell moment el 
COMB  passa a ser l’entitat que té el dret de nomenar la majoria dels patrons 
i  assumeix la gestió administrativa i comptable. El Dr. Bruguera és nomenat 
president de la FMHMC en reunió del patronat celebrada el dia 18 de desembre 
de 1995. D’aquesta manera, el COMB es converteix en l’únic suport econòmic 
de la Fundació. 

Amb data de 27 de desembre de 1994, el patronat ha de prendre la dolorosa 
decisió de tancar el Museu al públic perquè l’edifici on és instal·lat no reuneix les 
condicions per mantenir les peces en exposició.  El 2008, una invasió de tèrmits 
obliga a traslladar les col·leccions de l’edifici del passatge Mercader, per a la seva 
conservació, als magatzems del MNACTEC de Terrassa, ubicat a l’antic Vapor 
Aymerich, Amat i Jover, un dels principals exponents de l’arquitectura industrial 
modernista a Catalunya,  obra de l’arquitecte terrassenc Lluís Moncunill.

Malgrat no ser obert al públic,  el Museu ha continuat viu i visible a través de 
la seva pàgina web www.museudelamedicina.cat,  on es poden visualitzar bona 
part de les 10.000 peces que posseeix i, especialment, gràcies a la col·laboració 
que manté amb altres institucions, ja sigui amb el propi Col·legi de Metges o amb 
d’altres entitats mèdiques, sanitàries o culturals, per l’organització de múltiples 
activitats museístiques, actes culturals i exposicions mèdiques. Però també 
per la valuosa tasca que es duu a terme alhora de localitzar, tant a mans de 
particulars com d’institucions medicosanitàries, catalogar i conservar peces d’un  
inqüestionable valor històric (2-5). 

ANYS CoMMEMoRATIUS

Des de 1997,  el COMB dedica cada any a una personalitat mèdica del país per 
retre-li homenatge per les seves contribucions a la professió, tant en el camp 
mèdic, científic o educatiu, o per haver estat un professional brillant i destacat 
de la medicina  o en alguna altra activitat humana. A la taula 1,  s’enumeren les 
personalitats a qui s’ha dedicat cadascun dels anys i, també, els que no s’han 
dedicat a un personatge sinó a una institució sanitària per commemorar alguna 
efemèride de la seva història.
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El primer dels personatges de la llista és el doctor Josep Trueta i Raspall. La 
decisió de la junta de govern del COMB d’establir el costum de dedicar l’any a 
un metge destacat, es pot considerar fruit de l’atzar. Un dia de l’any 1996, el 
president del COMB va rebre la visita d’Amèlia Trueta, filla del doctor Trueta. 
Volia comunicar que l’any següent es complien 100 anys del naixement del seu 
pare i preguntava si el Col·legi tenia pensat fer algun acte commemoratiu.  En el 
curs d’aquesta reunió, Miquel Bruguera pensa que una bona forma d’homenatjar-
lo  podria ser dedicar-li tot l’any 1997 i celebrar una sèrie d’actes per recordar 
un personatge de reconegut prestigi mundial per les seves contribucions al món 
mèdic, científic i patriòtic. A Amèlia Trueta li sembla bé la idea i s’ofereix per 
col·laborar en l’organització de les activitats que es programin.

L’any Trueta va resultar tot un èxit en presentació i difusió pública de l’any, 
xerrades, exposicions, impressió d’un segell postal, l’edició d’un llibre i la 
publicació d’una Nadala (Fig. 1), i per si sol ja va justificar que es continués amb 
aquesta dinàmica d’organitzar actes per honorar durant tot un any els metges i 
les metgesses que havien contribuït al prestigi de la medicina a Catalunya i al 
bon nivell professional dels seus metges. Des de llavors, el COMB ha editat llibres 
monogràfics sobre alguns dels personatges a qui s’ha dedicat l’any (Taula 2). En 
alguns casos, el llibre que s’ha editat sobre un metge ha estat el primer i -de 
moment- únic text biogràfic que existeix sobre ell. És el cas dels llibres dedicats a  
Joan Giné i Partagàs,  Pere Calafell i Gibert, Pere Farreras Valentí , Pere Gabarró 
i  García, i Josep Salvany i Lleopart.

Per recordar als vianants la vinculació dels metges a la història de la nostra 
ciutat, s’ha col·locat, quan ha estat possible,  una placa a la façana de la casa on 
va nàixer o viure el personatge homenatjat  (Taula 3).  Cada placa conté el logotip 
del COMB i una breu justificació del mèrit del personatge.

LES NADALES DEL CoMB

L’any 1998, la junta de govern  del COMB decideix substituir la tradicional 
felicitació de Nadal que s’envia a tots els col·legiats per una Nadala, en forma 
d’un opuscle, dedicada a exhibir els quadres dels presidents del Col·legi des dels 
seus orígens, que estan penjats a la primera planta de la seu col·legial.  Inspirada 
en el fulletó editat al final de  l’Any Josep Trueta, la nova Nadala pren el format 
d’un opuscle de 20 x 20 centímetres i un total de 26 pàgines que conté el retrat 
de cadascun dels presidents junt amb la seva biografia breu. Fou voluntat de 
la Junta posar a mans dels col·legiats informació dels que havien presidit la 
institució i havien mantingut la defensa dels interessos dels metges al llarg de la 
seva història.

Aquest nou model de Nadala va tenir una molt bona acollida entre la col·legiació 
i es va optar per mantenir la iniciativa els anys següents,  escollint  un motiu de 
caràcter històric, artístic o cultural en relació a la medicina catalana, sempre 
intentant que el tema no s’hagués tractat en altres publicacions o en altres llocs.
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Amb aquest criteri, el Col·legi ha publicat cada any una Nadala que assoleix un 
doble objectiu: per una banda, complir amb la seva finalitat fonamental que és 
la de permetre que el president de la institució, en nom propi i de  la junta de 
govern,  desitgi unes bones festes als metges i metgesses de la circumscripció 
de Barcelona. Per l’altra, es constitueix en un element amè i original que ofereix 
informació sobre diferents aspectes culturals, sovint totalment desconeguts o ben 
poc coneguts. La taula 4 relaciona les Nadales editades fins ara pel COMB. 

Les nostres Nadales han tingut una gran acceptació al marge de la comunitat 
mèdica en valorar l’aportació que s’ha fet d’un contingut inèdit, poc conegut 
o del que existia escassa informació. És, per exemple,  el cas de la felicitació 
dedicada als carrers de Barcelona que porten el nom d’un metge o de la que 
recopila les estàtues dels metges que s’erigeixen en alguna plaça o espai públic 
barceloní. També, les que s’han dedicat a la publicitat, les revistes mèdiques 
o, més recentment, la que reprodueix caricatures de metges fetes pels grans 
dibuixants de Barcelona del segle XX. En altres casos, els temes, com ara els 
metges catalans exiliats als anys 1930 o l’arquitectura mèdica barcelonina, han 
significat el desenvolupament i participació en projectes de recerca finançats, al 
costat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les Nadales han estat sempre un 
excel·lent pretext per tal de recuperar i posar en valor el patrimoni mèdic, sovint 
amagat o oblidat a les golfes de domicilis, consultoris o institucions mèdiques.

GALERIA DE METGES CATALANS

Es tracta d’una pàgina web dedicada a la memòria de metges catalans distingits 
per una activitat professional destacada. Molts dels personatges que es presenten 
en aquesta web han gaudit d’un gran prestigi entre els seus coetanis i alguns 
d’ells l’han conservat fins ara,  molts anys després de la seva mort. Altres, però, 
havien passat a l’oblit malgrat que moltes de les seves accions van transcendir 
al seu temps. Aquesta web pretén superar el concepte que la fama és efímera i 
vol aconseguir  que molts metges que han contribuït al progrés del coneixement 
mèdic i a la millora de la salut dels seus conciutadans siguin coneguts per les 
generacions mèdiques més joves.  

A finals d’agost del 2013, la Galeria conté gairebé dos centenars de biografies 
resumides de metges catalans de diferents èpoques i diferents especialitats. Cada 
biografia s’il·lustra amb fotografies del personatge tant en el seu entorn personal 
o familiar com en el seu àmbit  professional. A més, per tal de facilitar el millor 
coneixement de cada biografiat, s’inclouen diferents apartats com el de l’obra 
pròpia publicada (llibres), un altre amb les referències bibliogràfiques,  els links 
de referència, una hemeroteca històrica, etc.

La idea de la creació de la web Galeria de Metges Catalans va sorgir l’any 2011. La 
junta del COMB va constituir  una comissió formada per persones interessades en 
la història de la medicina, com els doctors Joaquim Ramis, Carles Hervás, Alfons 
Zarzoso, Lluís Guerrero i Miquel Bruguera per  dissenyar el projecte, materialitzat 
el 25 d’abril de 2012 amb els primers 50 metges biografiats. La selecció dels 
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personatges a incloure en aquest web la fa la comissió directora intentant assolir 
una bona representació territorial dels metges catalans de diferents èpoques que 
han fet  contribucions notables ja sigui en l’aspecte científic, docent o  assistencial 
o que hagin destacat  pel seu relleu personal, social o polític. 

Una de les virtuts que té una pàgina web, és que està permanentment oberta 
i, per tant, permet la inclusió de nous personatges de manera  ininterrompuda. 
Eventualment, també, permet la correcció o ampliació dels continguts 
implementats. La Galeria de Metges Catalans aspira a convertir-se en una espècie 
de diccionari il·lustrat de metges catalans famosos o, si més no, que haurien de 
ser-ho (6). 

L’interès despertat per la Galeria es demostra per l’augment continuat del nombre 
de persones que la visiten. A finals del 2012, s’havia presentat al públic del 
25 d’abril d’aquest any, havien accedit a la pàgina web més 5.000 visitants 
mentre que, en el transcurs d’aquest any 2013 i fins al 31 de juliol, ja hem 
superat els 7.000 visitants.  La Galeria de Metges Catalans, a més de contribuir 
al coneixement de la història de la medicina catalana, especialment de la més 
recent, fomenta la projecció social del Col·legi, ja que és fàcilment localitzable 
a Internet només consultant la paraula “metge” a través de qualsevol buscador. 
També, hem comprovat que és un element de cohesió col·legial ja que la inclusió 
de cada nou cas a la galeria implica contactes amb els familiars del personatge 
–que tot sovint són també metges-  per obtenir l’aprovació del text elaborat i 
demanar-los algunes fotografies il·lustratives. Aquests contactes, ens han permès 
comprovar l’ interès que la Galeria desperta i la valoració positiva de la institució 
col·legial vers aquesta iniciativa.

pUBLICACIoNS

Les activitats que fins a aquest punt hem esmentat sumen un valuós nombre de 
publicacions tant en forma d’opuscle, com es el cas de les Nadales (taula 4),  
com dels llibres que s’han editat amb motiu de la dedicació de l’any a un metge 
il·lustre (taula 3). Però, a més,  el COMB ha impulsat altres publicacions com la 
revista Metge i Societat i la sèrie Memòria de la professió.

Metge i Societat va ser una revista d’aparició mensual amb una tirada de 
25.000 exemplars, que es distribuïa gratuïtament a tots els col·legiats de la 
província de Barcelona. Només van aparèixer sis números, entre març- abril del 
1988  i  setembre-octubre del 1989, en haver-se d’interrompre la publicació 
pel seu elevat cost.  En el primer editorial,  Ramón Trias, president del COMB i 
impulsor de la nova publicació Metge i Societat, explica que la revista neix amb 
la intenció de dotar el col·lectiu mèdic d’un element que afavoreixi la reflexió i 
el debat sobre els temes ètics, legals i socials que incideixen més directament 
en la pràctica mèdica. Alhora, Metge i Societat  obria les seves pàgines al món 
cultural per apropar al lector els nous corrents artístics i al pensament avançat 
d’aquell moment. 
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Entre el consell editorial de la revista hi figuraven persones de la categoria 
intel·lectual de Josep Benet, Enric Casassas, Gonçal Lloveras, Albert Manent 
i Felix Martí, entre d’altres. Aquesta col·laboració garantia l’elevat  nivell da la 
revista que, a més, a cadascuna de les 6 portades que es van editar, va incloure 
una pintura inèdita d’artistes catalans famosos com Joan-Pere Viladecans, Josep 
M. Subirachs, Josep Guinovart, Francesc Todó, Narcís Comadira i Modest Cuixart. 

Pel que fa a Memòria de la professió es tracta d’una sèrie de caràcter biogràfic 
que s’inicia la primavera del 2002. La publicació es constitueix a partir d’una 
entrevista a un metge gran, centrada en les vivències i records de la seva etapa 
formativa com a metge i en la forma com va exercir la professió al llarg de la seva 
vida. En la selecció dels diferents protagonistes, es va triar els metges per la seva 
rellevància i interès professional. També i de manera expressa, posant èmfasi en 
els metges i metgesses que havien conegut les formes d’exercici més antigues 
perquè un dels objectius de la publicació és el de donar-les a conèixer a molts 
metges joves que no les han conegut. Lluis Daufí Moreso presidia una comissió 
editorial, integrada pels doctors Lluís Guerrero Sala, Francesc Domènech Torner, 
Josep M. Muñoz Pujol, Francesc Domènech Torné, Oriol Casassas Simó, Josep 
López Batllori, Gonçal Lloveras Vallès i Ramon Martínez Callèn,  que tenia la 
missió de seleccionar els personatges i fer les entrevistes. L’àudio de les converses 
s’enregistrava, fet que ara ens permet disposar d’una valuosa fonoteca amb les 
veus de molts metges destacats, alguns dels quals ja no són entre nosaltres. Els 
exemplars de Memòria de la professió es distribuïen juntament amb el Servei 
d’Informació Col·legial, el butlletí del COMB, d’aparició trimestral i tramesa 
gratuïta a tots els col·legiats.  Fins a data d’avui, en total han aparegut 20 
biografies de metges (Taula 5). L’any  2006 , quan el doctor Daufí no es va veure 
en condicions per seguir ocupant-se d’aquest encàrrec, es substituí en la direcció 
del projecte pels Drs. Francesc Domènech Torné i Lluís Guerrero Sala,  fins el 
2009 en que s’interromp la seva aparició. Malgrat tot, la Junta de Govern del 
COMB té el propòsit d’encetar, properament, una segona etapa de la Memòria 
de la professió . 

En aquesta secció dedicada a les publicacions, no podem obviar els articles que 
periòdicament publiquen al Servei d’Informació Col·legial (SIC) el conservador 
del MHMC, Alfons Zarzoso, i l’arxivera Sara Fajula. Amb el títol  Un tast del museu 
i finalitat divulgativa, es comenten en cada número del SIC aspectes relacionats 
amb els objectes que es conserven al Museu d’Història de la Medicina. De forma 
destacada, s’informa de les donacions que el Museu va rebent alhora que es fa 
una crida permanent a la conveniència que els col·legiats o les seves famílies 
cedeixin aquelles peces relacionades amb l’activitat del metge quan ja no les 
hagi d’utilitzar.

EXpoSICIoNS

El 1997, amb motiu de la celebració de l’Any Josep Trueta, el Col·legi de Metges 
organitza la primera exposició de caràcter històric al vestíbul col·legial.  Per a la 
següent mostra, es veu la necessitat de trobar i adequar un espai expositiu fix. Es 
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localitza al passadís infrautilitzat de la planta baixa del COMB, que només servia 
de pas als ascensors. El 1998, s’inaugura amb l’exposició dedicada al doctor 
Agustí Pedro Pons i l’espai pren el seu nom. Es tracta d’un espai rectangular on, 
a la paret llarga lateral, s’hi instal·la una vitrina que va del terra al sostre i en la 
que s’hi poden encabir fins a 16 plafons expositius verticals amb la possibilitat 
d’exposar múltiples objectes a la part baixa. 

Fins ara, s’han fet 23  exposicions  (taula 6). Moltes de les mostres s’han basat 
en la vida del personatge a qui el COMB ha dedicat l’any. D’altres han versat 
sobre el mateix tema que la Nadala. Cada exposició conté una sèrie d’objectes, 
majoritàriament procedents del Museu d’Història de la Medicina, que s’exhibeixen 
en funció del contingut i es mostren juntament amb uns plafons amb fotografies i 
dibuixos, acompanyats del corresponent text explicatiu per facilitar la comprensió 
del relat que es pretén transmetre al visitant. 

Recentment, s’ha modificat l’estructura expositiva anterior amb la voluntat de 
fer possible el trasllat del material expositiu a d’altres espais més enllà de la seu 
col·legial. La Junta de Govern del COMB pretén que les exposicions del COMB 
puguin ser vistes a d’altres indrets i a diferents col·lectius. 

L’ARXIU HISTÒRIC DE LES CIÈNCIES DE LA SALUT

L’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (AHCS) es el producte d’una iniciativa de 
la Delegació Comarcal del Bages del COMB deguda a una idea d’arrels antigues.  
L’any 1990 s’organitza i celebra a Manresa el VI Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, activitat acadèmica de la Societat Catalana d’Història de la Medicina, 
que va tenir un èxit notable, ja que fou el congrés que més participació ha tingut, i 
que ha produït un major nombre de publicacions a “Gimbernat. Revista Catalana 
d’Història de la Medicina i de la Ciència”.  Desprès del congrés, Simeó Selga 
Ubach  recordà als metges que van formar part de la comissió organitzadora  la 
idea exposada el anys quaranta del segle XX pel psiquiatre manresà Àngel Peña 
Figueras, de recollir els llibres dels metges que, quan moren, acaben denigrats 
en els contenidors de brossa, o molt malvenuts als drapaires i llibreters d’ocasió. 

Aquesta idea, gestionada per un equip de metges joves encapçalats per 
Lluís Guerrero Sala, fou ampliada amb la recollida de revistes,  bibliografia 
paramèdica, obres no mèdiques escrites per metges, orles, diplomes, fotografies 
de professionals i altres documents. S’hi afegí també  textos d’altres matèries 
sanitàries, com  Farmàcia,  Veterinària,  Infermeria,  Salut Pública i altres. Es creà 
un equip humà que a partir d’aleshores té cura de la recollida i conservació dels 
materials i que alhora es dedica a la recerca en història de les ciències de la salut.

Amb aquest compromís fundacional, a finals de 1994, amb motiu de la celebració 
del centenari del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, es presenta a Manresa 
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i Ubach”, un ens del 
COMB regit per uns Estatuts proposats per la seva junta i aprovats per la Junta 
de Govern del COMB. La primera Junta de l’AHCS  té com a president Lluís 
Guerrero Sala, com a secretari Armand Rotllan Verdaguer, i com a vocals, Simeó 
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Selga Ubach, Ramon Cornet i Arboix, Ricard Cots Parcerisa, i Joan M. Aranalde 
Fortó. L’any 2002, Lluís Guerrero és elegit president de la Delegació Comarcal 
del Bages del COMB, i accedeix  a la presidència de l’AHCS  Armand Rotllan 
Verdaguer i en Jaume Gilabert Corominas a la secretaria; en foren vocals Simeó 
Selga i Ubach, Ricard Cots Parcerisa, Ramon Cornet Arboix, Joan M. Aranalde 
i Fortó, i Lluís Guerrero Sala. L’any 2010 hi ha canvis a la Junta i torna a ser-
ne president Lluís Guerrero, Armand Rotllan vicepresident, i vocals Ricard Cots 
Parcerisa, Jaume Gilabert Corominas, Antoni Puigbó Gelada, Pilar Priego, Josep 
Herms Berenguer i Pere Bonet Dalmau.

L’Arxiu s’inaugura el 1994 amb els llibres del Dr. Simeó Selga, uns 400, i ara en 
té més de 35.000, dels quals més de 14.000 estan indexats informàticament 
en sistema Isis; actualment hi ha el compromís del COMB de fer accessible el 
catàleg per Internet. Aquests materials, i molts altres, han vingut unes vegades 
llegats per famílies de sanitaris traspassats i altres per sanitaris vius que no 
disposen de lloc suficient per conservar-los i volen que una institució guardi allò 
que tant estimen (7).

Els fons d’indexació de l’Arxiu, amb una cronologia entre els segles XVIII i XXI, 
esdevé un element de consulta de considerable interès per l’estudi històric i 
evolutiu de les Ciències de la Salut, i moltes vegades és lloc de referència quan 
es precisa algun llibre del passat recent o remot. L’Arxiu constitueix un servei 
important del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona que col·labora al salvament 
del patrimoni documental científic català, i el posa a disposició dels estudiosos 
o interessats, que poden fer consultes adreçant-se al correu  biblioteca.AHCS@
comb.cat . 

La producció historiogràfica de l’AHCS és considerable, tant a nivell local com la 
que fa portes enfora, col·laborant en reunions i congressos exteriors. En l’àmbit 
local ha anat tenint una programació acadèmica amb conferències celebrades 
en la sala d’actes de la delegació col·legial del Bages i que després s’han anat 
publicant a “Dovella. Revista Cultural de la Catalunya Central”, i àdhuc uns 
actes extraordinaris i de prestigi entre els que cal recordar alguns homenatges 
com els dedicats a la figura del metge manresà Pere Tarrés Claret, a Joan Soler 
Cornet, Ramon Llatjós Planas, Josep Arola i Sala, als metges del Gremi de Sant 
Lluc, a Simeó Selga Ubach, i altres. 

Des de 1996, l’AHCS convoca anualment el Premi d’Història de la Medicina 
Catalana “Oleguer Miró i Borràs”, amb la col·laboració científica de la Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya,  la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina,  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears,  l’Institut 
Joan Lluís Vives i  l’Institut Ramon Llull, destinat a premiar una obra d’investigació 
extensa de caràcter històric. El guardó el  lliura a Manresa el president del COMB 
al seu guanyador, en un acte públic col·legial anomenat Vigília de Sant Lluc.  
Els actes de major prestigi en l’entorn del Bages, la “Vigília de Sant Lluc” i 
l’”Acte acadèmic de Montserrat”, també són iniciatives professionals i culturals 
de l’AHCS que ha gestionat directament durant anys; el primer el condueix la 
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Delegació del Bages del COMB des de 2010 i ja a ha complert disset edicions, i 
el segons segueix en mans de l’AHCS i en fa dotze (8). 

L’AHCS té tres línies editorials. La sèrie principal correspon, majoritàriament, 
a llibres editats pel COMB i Mútua Manresana de Previsió Social a partir dels 
treballs guardonats amb el premi “Oleguer Miró”, dels quals  han aparegut divuit 
volums que s’inicien amb la biografia d’ Oleguer Miró i Borràs (Taula 7). La sèrie 
intermèdia anomenada “Humanitas”, està constituïda per llibres de format mitjà, 
de temes d’història mèdica i llengua; se’n ha publicat quatre volums. L’altra 
sèrie la integren els “Quaderns de Montserrat”, una dotzena de monografies 
amb les lliçons magistrals de personatges de relleu amb aportacions en relació 
a la sanitat, la cultura i el pensament, presentades en els actes acadèmics que 
l’AHCS, amb el suport del COMB i de la seva Delegació Comarcal del Bages, 
organitza anualment a l’abadia de Montserrat.   

ALTRES INICIATIVES

El Col·legi de Metges ha empès altres iniciatives de caràcter històrico-cultural 
que no s’han inclòs als apartats anteriors. Són actes i activitats específiques  que 
s’han dut a terme a la seu el COMB, entre les que podem esmentar les següents:

Sessions d’homenatge als doctors Frederic Duran i Jordà commemorant el 
centenari del seu naixement (27/04/2005), Francesc Duran Reynals en el 
cinquantenari de la seva mort (10/12/2008), Pere Piulachs Oliva en el centenari 
del seu naixement (15/10/2008), Moisés Broggi Vallès celebrant el seu centenari 
(16/05/2008). En aquests actes, amb la voluntat d’aprofundir en el coneixement 
de la personalitat i l’obra del metge homenatjat, se’n ha fet una revisió biogràfica. 
En algun cas, com amb Pere Piulachs i gràcies a la direcció del seu deixeble 
Manuel Sarró, ha estat possible la publicació d’un llibre sobre el personatge.

Col·locació dels bustos dels doctors Joaquim Trias Pujol, Manuel Corachán, Pere 
Piulachs Oliva i Dionís Montón Raspall al vestíbul de la primera planta de la seu 
del Col·legi, el 4 de febrer de 2010.  

L’any 1994, coincidint amb el centenari del COMB, es va publicar un llibre sobre 
la història de la institució, titulat “El Col·legi de Metges de Barcelona i la societat 
del seu temps (1894 – 1994)”, a cura de Cèlia Cañellas i Rosa Toran amb la 
direcció de l’historiador Josep M. Solé  Sabaté.   

L’Arxiu Històric del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, inscrit en els arxius 
consultables de la Generalitat de Catalunya, entre altres informacions conté 
dades i fotografies de metges i la seva activitat professional des de finals del 
segle XIX. L’arxiu gestiona periòdicament consultes històriques i ha participat en 
documentals de TV de divulgació cultural de TV3 i La2 de TVE. També ha cedit 
imatges per exposicions com per exemple l’exposició “Itineraris de vida: dones de 
la guerra civil” de l’associació Dones per la Llibertat i la Democràcia, l’exposició 
“Dr. Flaquer Barraquer, metge oculista” del Museu-Arxiu de Calella, entre d’altres. 
I sobretot ha participat en publicacions de diversos historiadors de la medicina, 
com per exemple el Dr. Alfons Fernández Sabater, el Dr. Lluís Guerrero, i altres. 
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L’OBRA DE JOsEp VIÑAs I cABOT (1909-1992), EspEcIALIsTA En pATOLOgIA 
REspIRATÒRIA, DEIXEBLE DE LLuís sAyé  I LA sEVA AcTIVITAT A L’OBRA 

AnTITuBERcuLOsA (OAT) DE LA unIVERsITAT DE BARcELOnA

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

RESUM: Nota sobre l’activitat mèdica del Dr. Josep viñas i Cabot (1909-1992), deixeble 
del doctor Lluís Sayé,  especialista en Patologia Respiratòria, amb un obra important, 
més en el caire assistencial i preventiu, a l’Obra Antituberculosa de la Universitat de 
Barcelona, des de l’any 1933 fins a la dècada dels anys 60’s. Autor d’una tesis sobre 
l’evolució de l’epidemiologia de la tuberculosi en estudiants de la UB. Dades sobre 
alguns aspectes de funcionament del SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad), cap 
els anys 1950-60. Activitat mèdica a Mataró i a l’Hospital Clínic. Referència dels seus 
treballs sobre tuberculosi 

PARAULES CLAU: Josep viñas Cabot -Tisiologia a Catalunya - Obra Antituberculosa 
Universitat de Barcelona - Lluís Sayé – Hospital Clínic Barcelona - 

RESUMEN: Nota sobre la actividad médica del Dr. Josep viñas i Cabot (1909-1992), 
discípulo del doctor Lluís Sayé,  especialista en Patologia Respiratoria, con  una obra 
importante, más en el aspecto asistencial y preventivo, en la Obra Antituberculosa de 
la Universidad de Barcelona, desde el año 1933 hasta la década 1960. Autor de una 
tesis sobre la evolución de la epidemiologia de la tuberculosis en estudiantes de la 
UB. Datos sobre algunos aspectos del funcionamiento del SOE (Seguro Obligatorio de 
Enfermedad), hacia los años  1950-60. Actividad médica en Mataró y en el Hospital 
Clínico. Referencia de sus trabajols sobre tuberculosis 

PALABRAS CLAvE: Josep viñas Cabot -Tisiologia en Catalunya - Obra Antituberculosa 
Universidad de Barcelona - Lluís Sayé – Hospital Clínic Barcelona - 

INTRoDUCCIÓ

Josep Viñas i Cabot, fou metge, nascut a Mataró el 14 d’abril de 1909; mort 
a Barcelona el 17 de desembre de 1992. Estudis al Col·legi dels Salesians  de 
Mataró; batxiller el 1925, cursa la carrera de medicina a la facultat de Barcelona, 
llicenciant-se el 1932. Es doctorà el 1959. Deixeble de l’escola de Lluís Sayé, 
es dedica principalment a la Tisiologia  i a la Patologia Respiratòria. Col·laborà 
també com a internista en el servei de Cirurgia de l’Hospital Clínic que dirigia 
el Dr. Ramon Arandes. Va tenir el càrrec de metge ajudant de l’Hospital, per 
oposició. Treballà intensament en l’Obra Antituberculosa (OAT) de la Universitat 
de Barcelona, impulsada per la decisió de Lluís Sayé, i en la lluita i prevenció 
contra la tuberculosi juvenil, principalment entre els estudiants.  També fou metge 
inspector municipal de sanitat l’any 1933 i molt més tard, quan es crearen les 
especialitats, especialista de l’aparell respiratori i circulatori, el 1964  (1). 
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Fruit d’aquest treball a l’OAT fou la redacció, al cap de bastants anys, de la seva 
tesi doctoral sobre el tema “Evolución de la epidemiología de la tuberculosis 
pulmonar en los estudiantes que ingresaron en la Universidad de Barcelona en 
los cursos 1933 al 1958”.  És una aportació important sobre la realitat social de 
la tuberculosis i la seva evolució en el nostre medi.  Col·laborador estret de Sayé, 
havia estat secretari de l’OAT des de l’any 1933, i en fou director accidental 
en l’absència d’aquest per la guerra i l’exili, i també quan el doctor Gironés, 
catedràtic de Patologia General va marxar a Nicaragua.  Durant molts anys, no 
fàcils, va ser ell qui va suportar més l’activitat de l’OAT.  El director de la seva tesi 
fou el catedràtic d’aquell moment, el doctor Artur Fernàndez-Cruz. 

Un nomenament de la “Universitat de Catalunya”. Durant els anys de la guerra 
l’activitat de l’Hospital, i de la Universitat, van quedar dificultades, però es 
va mantenir l’esquema de  l’organització. Pel que fa a l’OAT és interessant un 
document, amb l’encapçalament imprès “Universitat de Catalunya” i el segell o 
escut de la Universitat, signat pel “Comissari-Rector”, el Dr. P. Bosch-Gimpera. 
La data és de 6 de febrer de 1937, i el registre de sortida porta també la menció 
“Universitat de Catalunya”. És referent al càrrec de Director, que no forma part, 
en sí mateix,  de la plantilla de la universitat (el doctor Sayé, director absent, ja  
era professor). 

Textualment el document explica: “...que el càrrec de Director es consideri com a 
inexistent, refermant aquest criteri el fet que el Dr. Sayé, que l’exerceix, es troba 
efectuant treballs d’investigació fisiològica –degudament autoritzat—a l’Institut 
Pasteur de París, i que pel temps que pugui durar la seva absència ha estat 
encarregat de substituir-lo accidentalment en la direcció de l’Obra antituberculosa, 
el secretari, Dr. J. Viñas, en la mateixa forma que s’ha fet habitualment”. 

El document, doncs, té un doble interès, un és relatiu a l’OAT, que manté l’activitat 
i es nomena un director accidental, el Dr. J. Viñas Cabot. L’altre és la comprovació 
que la universitat de Barcelona funciona com a “Universitat de Catalunya”, fet 
que habitualment és poc comentat. 

Altres activitats assistencials. També va ser director dels serveis contra la 
tuberculosi de la Caixa d’Estalvis Laietana, de Mataró, des del 1933, gairebé des 
de la seva llicenciatura. La seva tasca assistencial va ser molt valorada tant pels 
seus companys metges de Mataró com a nivell conciutadà. 

Cornudella esmenta que havia fet treballs sobre epidemiologia d’aquesta malaltia 
i la hospitalització a la ciutat de Girona.  També va ser metge de “ADEA, Cia. Gral. 
de  Seguros S.A.”, amb contracte l’otubre de 1969. 

Tenia una vocació principalment assistencial, i d’organització preventiva (2),  i 
publicà alguns treballs sobre els resultats de l’OAT (3,4,5). En aquesta Obra va 
fer potser la que va ser activitat pública més important. Un dels col·laboradors de 
molta confiança de Sayé,  recorda, al cap dels anys, i ja mort l’iniciador, el paper 
dinamitzador de Viñas: “La Obra Antituberculosa Universitaria comenzó en el año 
1933. Colaboraron los doctores López Soler, J. Vizcaíno, Cid Pla, Viñas Cabot y 
yo, con la ayuda de las enfermeras señoritas Seligmann i Riudor...” (6).  
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Més endavant es diu: “...Al marchar Sayé hacia el exilio, 1936, continuaron 
la obra A. Castelló, A. Cid Pla, V. López Soler, M. Moragas, y J. Viñas Cabot 
que hacía de “cabecilla” (7). Això és el començament d’anys d’activitat sense 
la direcció del cap, Sayé. L’OAT ha estat escapçada, però durant algun temps 
encara podrà fer alguna cosa. Els nous caps seran els catedràtics o encarregats 
de Patologia General. A Gironés, que ve just després de la guerra, i volia ser 
catedràtic de Mèdica i no de Patologia General, no li interessa. Al cap d’un temps 
demana l’excedència i va a Nicaragua, on va morir. Però es mantenia la càtedra 
buida. L’encarregat el Dr. Joaquim de Nadal, tenia poca força havent-hi tres 
càtedres dotades de Mèdica. Després el juliol de 1954 arriba per fi un catedràtic 
“en propietat”, el doctor Arturo Fernández Cruz. Diu Cornudella “dejó que Sayé 
continuara vivaqueando, visitando las enfermeras en el mismo local...” (8). 

També treballà en els altres aspectes de la patologia respiratòria, tot i que 
durant anys de fet l’especialitat era la Tisiologia. I encara també sobre medicina 
aeronàutica, especialitat que radicava a la càtedra  de Patologia General, que 
portava el prof. Fernández Cruz, i de la que depenia l’OAT. Estava casat amb 
Concepció Salas i Moret. 

El treball a la Seguretat Social. Dos documents. També, com la majoria dels 
metges de l’època,  fou metge de la Seguretat Social, aleshores més coneguda 
com a “Seguro de Enfermedad” (o Seguro Obligatorio de Enfermedad). Hi havia un 
control que depenia dels Inspectors, que eren metges, per oposició, o nomenats 
interinament “a dit”, que entre altres funcions tenien la de “controlar” o moderar 
la despesa, talment en l’import de les receptes. Els avisos o recordatoris eren 
freqüents, verbals o escrits. El doctor Viñas en va rebre com a mínim dos, el 
que indica que li preocupaven més els malalts. El primer, de l’any 1955, diu, 
entre altres aspectes: “Examinadas las prestaciones sanitarias.. esta Inspección 
Provincial observa que las suyas han excedido el promedio de gastos consideradas 
como normales, con el resultado de 63,16 ptas por asegurado y trimestre...”. 
“Para su conocimiento y comparación con los promedios alcanzados por Vd. 
Debemos significarle que el promedio provincial que resulta en el trimestre...ha 
sido de ptas. 57,24 por asegurado y trimestre, considerándose como normales en 
Medicina General los promedios de prestaciones farmacéuticas que no excedan 
de 35 ptas. por asegurado”. Aquesta primera part és informativa. Altres dos 
paràgrafs ja són coercitius.Es diu: “...estimo necesario advertirle...”  ...”...muy 
a pesar de esta Inspección le obligaria a la aplicación...” i i li dona un termini 
de deu dies perquè faci un informe escrit “...procurando justificar su actuación 
durante el trimestre de referencia”. L’acabament, fórmula final, diu “Por Dios , 
España y su Revolución Nacional-Sindicalista”, i això l’any 1955.

Un segon document és breu i de redacció més cordial. Es diu “Habiendo observado 
que su prestación farmacéutica es muy superior al promedio establecido entre 
todos los facultativos de su zona, le ruego se sirva personarse en esta inspección 
a fin de conocer las posibles causas que pueden influir en dicha anormalidad, 
cualquier dia laborable...” No hi ha cap al·lusió coercitiva, i la fórmula final és 
“Dios guarde a Vd. muchos años. L’escrit és de l’any 1960, i és perceptible el 
canvi de to. (9). En les guies mèdiques que durant molt temps es publicaven cada 
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any, la coneguda “Guia Médica Medi-Farma”, el Dr. Josep Viñas i Cabot apareix 
com a col·laborador de l’Hospital Clínic. Així consta com a Cap del Dispensari 
de Cirurgia Pleuro Pulmonar, adscrit a la càtedra de Cirurgia que portava el 
professor Ramon Arandes, amb visita tres dies per setmana, juntament amb 
quatre col·laboradors (10). A la Guia de 1970, continua portant el dispensari 
de Cirurgia Pulmonar (11). També  portava, juntament amb el Dr. Josep M. 
Bofill i Font, el servei d’Aparell respiratori de l’Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró (12). Igualment va tenir una certa participació en la vida 
associativa professional, essent vocal, durant algun temps de la Fundació “Fons 
d’auxili al metge pobre, Angel Soler Daniel”.

També va participar en les activitats de la Societat Catalana de Medicina 
Aeronàutica, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. En va ser primer president 
el doctor Arturo Fernàndez Cruz, que era metge militar i catedràtic de Patologia 
General; hi van participar entre altres els doctors Adolfo Azoy, pilot d’aviació i 
catedràtic d’ORL, Miquel Nieto Boqué, que en fou secretari i Rafael Battestini.

Notes

1. Cornudella, Josep: “La Pneumologia a Catalunya i els seus homes”, Barcelona (Ed. 
Ariel. Fundació Picasso-Reventós, 1975; v. pp. 210-211. Cornudella també l’esmenta, 
en l’apartat d’ensenyament, en el discurs d’ingrés a l’Acadèmia de Medicina el desembre 
de 1973: “La pneumologia a Catalunya”, contestat per J. Pi-Figueras, v.p. 69.

2. Corbella, J: “L’obra cientifica del Dr. Lluís Sayé i Sempere (Barcelona, 1888-1975). 
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5. Citats també a Cornudella, J: “Estudi biogràfic del professor Luís Sayé Sempere”, 
Barcelona (RAMB) 1979, 126 pp. v. p. 117. També hi ha edició castellana. 
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de Medicina de desembre de 1977.
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12. Guia, 1970, p. 587. També hi consten, tots dos, a la Guia de 1955, p. 356.    

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 259-264, ISSN: 0213-0718

Jacint Corbella i Corbella



263    Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 259-264, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58; 219-222  

Dr. Josep Viñas i Cabot

Títol de Llicenciat

Diploma de l’Hospital Sant Jaume de Mataró

Títol de Doctor

Composició de la direcció de l’obra 
antituberculosa



264 Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 259-264, ISSN: 0213-0718

Document “demanant” la reducció de 
despesa en les receptes

Nomenament per a substituir el Doctor Sayé, per 
a dirigir l’OAT

Notes: Capçalera Universitat de Catalunya

Capçalea del document anterior

Final del document que “suggereix la reducció de despesa”. 
Observi’s la fòrmuna final Portada de la tesi
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EL pRAcTIcAnT “DOcTOR HOLgADO”

CALBET CAMARASA, J.M. ; AUSÍN HERvELLA, J.L. 

RESUM: S’ofereix un breu resum biogràfic d’un personatge conegut com a “Doctor 
Holgado” al que s’hi han referit diversos autors, i que actuà a la ciutat vella de  Barcelona 
dels anys quaranta del segle passat.

PARAULES CLAU: cliniques de goma, barri “xino” de Barcelona, malalties venèries. 

RESUMEN: Se ofrece un breve resumen biográfico de un personaje conocido como 
“Doctor Holgado”, al que se han referido diversos autores, y que actuó en el barrio 
“chino” de la Barcelona de los años cuarenta.

PALABRAS CLAvE: clínicas de goma, barrio xino de Barcelona, venereología. 

Barcelona és una ciutat vora el Mediterrani que s’ha convertit en un important 
destí turístic, que s’ha afegit a la seva rellevant força econòmica i centre neuràlgic 
de comunicacions. És per això que molts escriptors, funcionaris, científics, etc., 
li han dedicat la seva atenció. Són milers els llibres i treballs que s’han ocupat 
d’aquesta ciutat. Efectivament, en una superfície relativament molt reduïda hi 
trobem mar i muntanya, casc antic amb restes de la dominació romana, l’esclat 
urbanístic del modernisme, l’obra gaudiniana, nuclis acadèmics i científics, i 
altres aspectes d’interès. I com totes les ciutats amb port de mar ha estat visitada 
i habitada per gent de totes les procedències i interessos diversos.

Hem fet aquest breu preàmbul perquè el nostre biografiat actuà en el barri 
del Raval. El Raval és una altra denominació, potser més complaent, del què 
havia estat denominat barri “xino”. Un barri ambivalent doncs hi han conviscut 
institucions culturals de primer ordre com són les Reials Acadèmies de Medicina, 
i la de Farmàcia, l’Institut d’Estudis Catalans amb la Biblioteca de Catalunya, 
la llibreria Millà que havia estat fogar de la cultura catalana i principalment del 
teatre català, amb carrers que han hostatjat petits transgressors i la presència 
de diversos bordells, malgrat que la immensa majoria dels seus veïns han estat 
sempre gent honesta i treballadora. Però com acostuma a passar les notícies 
negatives són les que s’imposen a les positives. I això és ben conegut pels 
escriptors i periodistes. Un dels primers en preocupar-se de les clavegueres del 
barri fou Max Bembo, el 1912 (1), al que hi podríem afegir el llibre “Barrios 
chinos” de Raoul Artz (2), on després de descriure els barris on preponderaven 
les noies de la vida de diverses ciutats, dedica l’últim capítol al barri del Raval.

Però el llibre que més va impactar en aquest sentit fou el d’André Pieyre de 
Mandiargues “Le Marge” que obtingué el Premi Goncourt, el 1967 (3).
El protagonista d’aquest llibre és el turista Segismond, que fa un recorregut i 
descripció de diversos carrers de Barcelona on s’exercia la prostitució i al mateix 
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temps de valorar algun restaurant com “Los Caracoles” i la “Casa Leopoldo”, fa 
una explícita referència a les “Clíniques de Goma” on s’atenien els clients dels 
bordells als que administraven pols per les lladelles, preservatius i on també 
practicaven lavatges amb permanganat, amb la pretensió de prevenir o evitar les 
malalties de transmissió sexual.

Probablement una de les clíniques més famoses va ser “La Japonesa. Consultorio 
Auxiliar Médico”, que estava especialitzada en vies urinàries i que va ser fundada 
el 1924, al carrer Arc del Teatre, número 1, en un lloc molt proper al famós 
bordell de Madame Petit. Segons ens diu J. M. Carandell va ser fundada i regida 
pel “doctor Holgado” i no tancava mai, és a dir restava oberta de dia i nit (4). 
Fins hi tot aporta una fotografia de Colita on es llegeix perfectament el nom del 
propietari de la clínica. Tot i així algunes vegades ha estat escrit Holeado i també 
Oleado, que pensem que pot ser degut a una transcripció fonètica errònia. Ara 
bé, Carandell parla del “Doctor” Holgado però a la fotografia que aporta s’hi pot 
llegir “Drtor” que podríem considerar com a “Director”.És difícil d’entendre la 
contumàcia de Carandell en dir-li “Doctor”. Holgado tenia com a col·laboradors 
a dos practicants: Juan Sanz i Juan Cardona.

Aquesta clínica que treballava a “full time” va tenir el seu punt culminant en 
acabar la guerra el 1939. El seu negoci es va orientar en confeccionar moniatos, 
que eren uns consoladors que funcionaven amb piles, i disposaven d’uns òrgans  
de goma de diversa aplicació (5). I entre els seus clients destaquen Salvador Dalí, 
Ava Gardner, Dominguín, els Goytisolo, i Romy Schneider, que el primer dia en va 
comprar un i al dia següent es va fer amb sis més (6). No fa pas gaire també en 
un article a tota pàgina es feia referència al “Doctor Holgado” (7)

Qui era el “Doctor Holgado”?

Amb aquests antecedents ens vam interessar per poder identificar aquest “Doctor 
Holgado”. Naturalment el primer  que vam fer va ser consultar els nostres propis 
arxius sense cap resultat. També vam mirar la “Guia Mèdica” del 1936 amb 
resultats negatius (8). Tampoc constava a la guia de 1945 (9). La Guia Telefònica 
dels anys quaranta tampoc ens va servir.  Sense donar-nos per vençuts ho vam 
consultar directament al Col·legi de Metges de Barcelona (10).  Aleshores varem 
anar a l’Arxiu General Històric de la Universitat de Barcelona, on ens varen deixar 
consultar tots els expedients amb el cognom “Holgado”. Afortunadament eren 
pocs, i l’únic que encaixava amb la nostra recerca era el d’Enric Holgado Gallofre 
(11).

Segons l’expedient consultat Enric Holgado Galofre nasqué a Barcelona el 14 
d’octubre de 1903. El seu avi José Holgado era de Gaucín (Màlaga) i es va 
casar amb Anna Cabanach, posant residència a Camprodon. És a Camprodon on 
nasqué Enric Holgado Cabanach,  dedicat al comerç, i resident a Barcelona, al 
carrer Mallorca 236. Fou el pare del “Doctor Holgado” i estava casat amb Mercè 
Galofre i Oller (12). Els avis materns Francesc Galofre i Dolors Oller, eren de Valls.

Enric Holgado Galofre inicià els seus estudis de batxillerat al “Liceo García 
Goy” de Barcelona (13). Obtingué el títol de batxiller el 1920. Aleshores inicià 
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medicina i aprovà tot el primer curs. El 1921 aprovà Histologia i Tècnica 
Anatòmica. El 1924 superà Terapèutica, i el 1928 aprovà Patologia General. I 
aquí deixà els estudis de la llicenciatura. Al mateix temps assistia voluntàriament 
al departament de Dermatologia de l’Hospital de la Santa Creu. Podria haver 
tingut interès per les malalties  venèries. Sempre es demostrà encuriosit per les 
innovacions tecnològiques. Així el 1930 adquirí un aparell que servia líquids 
per rentar-se introduint una moneda, i dos anys més tard posà la seva atenció 
en un procediment per a fabricar braguers i altres aparells ortopèdics. I no seria 
fins el 22 d’abril de 1955 quan obtingué el títol de Practicant. Residí al carrer 
Camprodon, 9 de Gràcia. Quan el 1936 esclatà la guerra es traslladà a viure a 
Alp. Allí ajudà a molts que volien passar la frontera fins que ell mateix abandonà 
Catalunya a través de França. Retornà a Barcelona amb les tropes franquistes. 
L’any 1940 protagonitza un fet sorprenent: és nomenat alcalde de l’Albiol. En 
aquest poble hi passà els seus últims anys. Quedà vidu de Glòria Massó Robert, 
i sense fills. En sentir-se sol i malalt per un càncer de pulmó es traslladà al “Clos 
Montserrat”, de Constantí, a casa de la seva neboda, on va morir. Va ser enterrat 
a Valls el 22 de setembre de 1974, a la capella número 68 (14).

Els seus germans

El seu germà Francesc Holgado Galofre es va dedicar a la política i formà part de 
la Candidatura del Partit Liberal del Districte sisè “Por la Patria, por la Monarquía 
y por las instituciones” (15). Durant la guerra va ser tancat a una txeca, de la 
que va poder escapar-se en els últims instants del conflicte. Estava casat amb 
Eulàlia Garrabou Pineda.

La germana Julieta Holgado Galofre es va casar el 1918 amb el metge Antoni 
Batlle i de Balle (16). I va morir als 35 anys el 17 de gener de 1932 (17). 
D’aquest matrimoni en nasqueren quatre fills, Josep Enric (18), Ignasi, Maria, 
i Mercè (19). Anys més tard Antoni Batlle i de Balle es va casar en segones 
núpcies amb Angelina Pons. (20)

El seu pas per l’Albiol

Albert Manent es refereix a aquest poble amb les paraules següents: Les males 
comunicacions i, en alguns casos, la poca rendibilitat agrícola i la manca 
d’aigua són els elements que caracteritzen la vida al terme de l’Albiol. Aquestes 
condicions tan dures forçaren la població a abandonar les seves cases i els seus 
masos, a partir dels anys trenta del segle XX, i a establir-se, principalment, a 
la Selva i a Alcover (21).

Per altra part Enric Moreu-Rey a “Notes sobre l’Albiol” ha fet una excel·lent 
aportació estudiant la interdependència de factors físics i humans en aquest 
poble (22).

La relació d’Enric Holgado Galofre amb l’Albiol l’hem pogut deduir amb la revisió 
de les ACTES, de l’Ajuntament de l’Albiol, que actualment estan dipositades a 
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp, a Reus (23).
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Havent-les repassat observem que el seu cunyat, el metge Antoni Batlle de Balle, 
i els seus germans Albert i Francesc tenien propietats a l’Albiol i a la Selva del 
Camp. Així Albert Batlle de Balle va pagar i fer construir una nova filera de 
nínxols al cementiri de l’Albiol. També el 1972 els germans Batlle de Balle van 
lliurar 10.000 pessetes cadascun per a l’obra “Electrificació de l’Albiol”. I amb la 
mateixa quantitat també hi va contribuir Mercè Batlle Holgado. Així mateix van 
col·laborar econòmicament en l’empresa d’empalmar a la xarxa general elèctrica 
del poble amb diverses masies i masos, i entre aquestos el mas Bonrepòs, el mas 
Galofre, i el mas Holgado Galofre. Amb anterioritat la família Galofre habità en 
algun mas, a l’Albiol.

Aquesta relació familiar amb els Batlle de Balle i la captinença política d’Enric 
Holgado Galofre, fou definitiva per a que el 6 de juny de 1940 fos nomenat 
pel governador civil de Tarragona com el cap de la comissió gestora i alcalde 
de l’Albiol. Aquest càrrec el compartiria amb la propietat de la seva clínica de 
Barcelona (24).

Considerem que durant el seu mandat va procurar modernitzar el poble, i treure 
l’Albiol del seu aïllament. Així el 26 de juliol de 1940 va fer possible obrir un 
camí veïnal per comunicar-se amb la Selva del Camp. El 1941 va proposar 
crear una Junta Municipal de Beneficència, i a l’any següent volgué solucionar el 
proveïment d’aigua al poble. 

Més tard, el 20 d’abril de 1945, va demanar l’expropiació forçosa dels terrenys 
per tal d’obrir un nou camí veïnal de l’Albiol per a connectar-se amb la carretera 
de Reus-Montblanc.

El 1947 va fer dues propostes: construir un rentador públic i crear una plaça de 
guarda municipal  rural.

Per Decret del 30 de setembre de 1948 va ser ratificat en el càrrec d’alcalde. El 
1951 proposà cedir els terrenys afectats per tal de facilitar la construcció de la 
carretera d’Alcover a Vilaplana.

El 6 de febrer de 1952 es van celebrar eleccions municipals i va ser elegit 
en primer lloc Josep Agustench i Rius, passant Enric Holgado Galofre a ser 
representant de les entitats. I en la renovació efectuada el 29 d’octubre de 1954 
queda elegit alcalde Josep Agustench i Rius, i queda apartat de la corporació 
municipal Enric Holgado Galofre.

Segons Albert Manent, Enric Holgado Galofre habità al mas de l’Enriquito, avui 
totalment enrunat. De fet el mas de l’Enriquito era prop o un annex del mas 
Galofre, que era propietat de la seva mare, i que més tard hauria estat conegut 
com el mas “Holgado Galofre” (25).

Sembla que els últims anys de la seva vida els deuria passar a l’Albiol i la 
generalització dels tractaments amb penicil·lina i altres antibiòtics, així com els 
canvis socials efectuats farien inútil la permanència d’aquelles inefables i típiques 
clíniques de gomes.
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NOTES

1. Max Bembo: “La mala vida en Barcelona” (Barcelona, Editorial Maucci, 1912.

2. Raoul Artz (pseudònim d’Enrique Martínez Fariñas): “Barrios chinos” (Barcelona, Imp. 
Soscitra, 1972, tercera edició) 

3. André Pieyre de Mandiargues: “La marge”, traduït al català  per Joan Oliver amb el 
títol “El Marge” (Barcelona, Edicions Proa, 1979). Posteriorment aparegué el llibre de 
Ramon Draper Miralles: “Guía de la prostitución femenina en Barcelona. ¿Cuánto, dónde, 
quiénes, cómo, por qué? (Barcelona, Ed. Martínez Roca, S. A. 1982).

4. J. M. Carandell: “Guía secreta de Barcelona” (Madrid, ALDUS, S. A.  1974, pàg. 
228-230). Aquest  autor insisteix en el mateix tema a “Nueva guía secreta de Barcelona” 
(Barcelona, Editorial Martínez Roca, S. A. 1982, pàg. 190-192)

5. J, M. Carandell: “Nueva guía secreta de Barcelona” (Barcelona, Editorial Martínez 
Roca, 1982, pàg. 190-192)

6. Paco Villar: “Historia y leyenda del Barrio Chino 1900-1992. Crónica y documentos 
de los bajos fondos de Barcelona” (Barcelona, Editorial La Campana, 1996, pàg. 142)

7. L’article és de Domingo Marchena: “Del barri xino al Raval”. V. “La Vanguardia” del 19 
d’octubre de 2014, Viure a Barcelona, pàg. 5.

8. “Guia Mèdica de Catalunya i Balears. Any 1936. Editada pel Sindicat de Metges de 
Catalunya.

9. Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona. Lista de señores médicos 
colegiados. 1945. (Madrid, Laboratorios Vigoncal, S. A.)

10. Agraïm a la funcionària Mercè Viguer la seva atenció malgrat que tampoc els resultats 
van ser positius.

11. En tota la documentació consultada el cognom Gallofre, va sense accent agut.

12. Enric Holgado Cabanach morí a Saragossa el 21 d’octubre de 1926 (V. La Vanguardia, 
del 27 d’octubre de 1926). Mercè Galofre i Oller morí el 20 de desembre de 1946.

13. V. La Vanguardia de l’1 de juliol de 1915, pàg. 20.

14. Debem aquesta notificació a Marga Roger Andreu, de l’Ajuntament de Valls.

15. V. La Vanguardia del 10 d’abril de 1931, pàg. 8.

16. V. La Vanguardia del 23 de juny de 1918, pàg. 16.

17. V.  La Vanguardia del 28 de gener de 1932, pàg. 2.

18. Josep Enric Batlle Holgado es va casar amb Margarida Fornells i Roig, filla del metge 
Tomàs Fornells Suñer.

19. Volem agrair a la senyora Mercè Batlle i Holgado la seva col·laboració que ha estat 
básica per a fer aquesta nota.

20. El metge Antoni Batlle i de Balle nasqué a Tarragona el 14 d’abril de 1892, i morí a 
la Selva del Camp (Baix Camp) el 30 de març de 1051. Exercí a Barcelona on fou metge 
de l’Ajuntament.

21. Albert Manent: “Masos, llogarrets i cases de l’Albiol al segle XX. Un procés de 
despoblació”. (Internet)

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 265-270, ISSN: 0213-0718

El practicant “Doctor Holgado”



270

22. Enric Moreu Rey: “Notes sobre l’Albiol”, a Miscel·lània Pau vila, 1975, pàg. 321-
334.

23. Agraïm a l’alcalde de l’Albiol Senyor Andreu Carrasco Sardà, el notificar-nos que les 
ACTES municipals de la postguerra, están conservades i accesibles als investigadors a 
l’Arxiu Comarcal del Baix Camp (Reus).

24. En alguna ocasió va demanar trenta dies hàbils de llicència per assumptes propis.

25. Albert Manent: Ob. esmentada, pàg. 23.

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg.265-270, ISSN: 0213-0718

 J.M. Calbet Camarasa; J.L. Ausín Hervella



271    Gimbernat, 2012 (**) vol. 58 pàg. 271-276, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2012 (**) vol. 58; 271-276  

EVOcAcIÓ DE LA pERsOnALITAT DE FRAncIscO guERRA péREZ- cARRAL  
(1916-2011)

CALBET i CAMARASA, Josep M. 

RESUM: Es presenta un petit epistolari mantingut amb el Professor Francisco Guerra, 
catedràtic d’Història de la Medicina.

PARAULES CLAU: Guerra, Francisco, Exili, Hospital de sang, Guerra civil

RESUMEN: Se presenta un pequeño epistolario mantenido con el Profesor Francisco 
Guerra, catedrático de Historia de la Medicina

PALABRAS CLAvE: Guerra Francisco, Exilio, Hospital de sangre, Guerra civil.

Ara fa un temps ens va deixar el doctor Francisco Guerra autor de nombrosos 
llibres i treballs d’investigació històrica. En fem un succinta biografia copiant 
el contingut de la contraportada d’algun d’aquests llibres. Fill d’un membre 
fundador del partit polític Izquierda Unida nasqué a Torrelavega el 19 de febrer 
de 1916. En la seva infància patí un greu accident que li va afectar una cama. En 
esclatar la guerra el 1936 estava a Londres i a punt de llicenciar-se en Medicina 
per la Universitat de Madrid. El 1939 es va exiliar a França i després a Mèxic. 
Fou doctor en Medicina per tres Facultats. Va ser professor de Farmacologia a la 
Universitat Nacional de Mèxic i a la de Califòrnia. Lector d’Història de la Medicina 
a la Yale University. Doctor en Ciències, en Història i en Filosofia. Catedràtic 
d’Història de la Medicina a la Universitat de Cantàbria i a Alcalà d’Henares. 
Doctor Honoris causa en Universitats dels cinc continents. Morí a Madrid el 25 
de novembre de 2011.

Sense cap dubte va ser l’ historiador espanyol de la Medicina més destacat dels 
últims decennis del segle XX i principis del XXI. Però ha estat víctima d’un silenci 
sospitós que ha afectat a la seva persona i a la seva obra. En aquesta nota volem 
testimoniar el nostre personal respecte i admiració per un investigador incansable 
i distingida autoritat científica.

El primer contacte que vaig tenir amb ell va ser durant la celebració el juny de 
1975 del Segon Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana on ell 
hi va presentar la comunicació “La cirugía catalana y contemporánea y la cirugía 
castellana del Renacimiento” on va coincidir amb la presència del doctor Josep 
Trueta. En canvi altres estudiosos espanyols de la història de la medicina sempre 
van menysprear les nostres il·lusionades reunions.

Posteriorment vam tenir un nou contacte, i aquesta vegada més directe, en un 
nou congrés internacional d’Història de la Medicina celebrat a París el 1982. Allí 
vaig tenir ocasió de conèixer de prop el seu gran bagatge cultural, el seu domini 
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políglota, i la seva personalitat respectuosa amb tots aquells que no estàvem a la 
seva altura. Més tard quan treballava en la confecció del seu llibre La Medicina 
en el exilio republicano li vaig poder exposar a través d’una relació epistolar els 
meus modestos punts de vista i vam mantenir una sincera amistat.

Em deia en una ocasió: las cartas a vd van muy meditadas. Yo descubrí lo 
que es Cataluña, no sólo durante el año y medio que estuve en el hospital de 
Montjuich, sino en el exilio. Los médicos catalanes eran un grupo bien definido, 
además de la lengua tenían su sentido doméstico de la economía, se casaban 
entre las famílias, los hijos regresaban a Barcelona a estudiar Medicina, etc. 
(1)

Arribat a Barcelona durant la guerra 1936-39 va substituir a l’hospital de 
Montjuïc al Dr. F. Marimon (2)

I en una altra ocasió insistia sobre el seu pas per Barcelona: Poca gente sabe 
que yo fuí el comandante más joven de la República, aun sin concluir la 
licenciatura, con tres ascensos y la medalla al valor aprobada por el Jefe del 
Ejército que no llegó a firmar el ministro; en total, durante la Guerra Civil 
fuimos doce los laureados y yo soy el único que queda vivo. Tampoco se sabe 
que fuí el último que salí de Barcelona y que el enlace en moto me trajo la 
orden a Monjuich, donde estaba de jefe del hospital nº 11, para sacar los 
últimos heridos y los ciegos y grandes mutilados. Y conseguí hacerlo. Negrín, 
Juan hijo, me había regalado uno de los fusiles ametralladores que hacían en 
valencia unas semanas antes. Conservo las órdenes y el pasaporte que me 
entregó zugazagoitia el 3 de febrero de 1939 para que saliera a Francia.

La mención que por el trabajo sobre los “Pies helados” me dió la Acadèmia de 
Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears es una muestra del estudio que 
a diario hacía en el hospital de Montjuich. No tuvimos que amputar ni un sólo 
pié de todos los heridos que recibimos de Teruel. Estaba entregado en cuerpo y 
alma a los heridos, trabajaba 24 horas, dormía y comía en el hospital, y en más 
de un año sólo salí de allí en tres ocasiones. Un día a ver al Dr. Antonio Trias, 
otro al desfile de la retirada de los internacionales, donde no me da vergüenza 
decir que estuve llorando como un niño, y otra cuando necesitaban médicos 
voluntarios para el Ebro y no me dejaron porqué me faltaba la pierna. En el 
hospital tenía cuatro médicos de Barcelona, y uno de ellos Pau Claret Masats 
(3), ya muerto, me cogió cariño y a diario dedicábamos horas a estudios clínicos 
entre las 524 camas del hospital. Tenía el libro de von Domarus de cabecera, y 
fué lo único que saqué de España al exilio, con el libro de Diepgen de Historia 
de la Medicina que publicara Labor poco antes de la Guerra, y media pastilla 
de jabón de cocina “Lagarto”. En el hospital de Ampurias, primera etapa de 
los grandes mutilados, hice unas vendas de una sábana, porqué iba sangrando 
mucho de la pierna. Pero a pesar de las heridas fuí uno de los pocos que 
consiguió evadirse cuando íbamos a entrar en el campo de concentración de 
Argelés-sur-mer. (4)

Després encara hauria de viure els inicis de la Segona Guerra Mundial i ens diu 
que noranta-tres soldats “que habían estado en mi brigada de Santander” van 
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caure presoners a Dunkerke, i van morir a Mauthausen.5

Però quan vam tenir una relació més estreta va ser ran de la preparació i 
enllestiment del seu llibre “La Medicina en el exilio republicano”. I en una carta 
ens deia que havia canviat la versió del llibre más de veinte veces. Siempre 
ocurre. Además hay unos párrafos donde analizo la transición y la instauración 
de la monarquía que supongo me traerán dolores de cabeza. Pero hay que decir 
las cosas (6).

Durant la realització del llibre ens deia sempre amb exquisida elegància i respecte 
per les nostres opinions: Estoy al final del estudio sobre el exilio de los médicos 
republicanos y afinando las enjutas biografías de los médicos catalanes, gracias 
a vd y al Dr. Massons que los tuvo de contemporáneos (7). Mucho le agradezco 
su ayuda. Me duele como la gente cierra las puertas cuando uno pideinformación 
(8). El exilio catalán es el 30 por ciento de lo que yo he reunido (9). Le tengo 
muy presente y le estoy muy agradecido, pues gracias a vd el exilio interior de 
Cataluña tiene equilibrio, cosa que sólo puedo decir de Madrid (10). Tot i que 
la nostra contribució va ser mínima i fonamentalment per animar-lo en el seu 
esforç ens va confessar: Confío en mandarle el primer ejemplar. Usted y el Dr. 
Folch Socias, un alumno mío de Farmacología en México, son los que más me 
han ayudado (11)

Encara insistiria sobre el final del monumental treball:El libro  . El epílogo final 
con la trampa de la transición monàrquica bien planteado, para no ir a la 
cárcel, cosa que a mis años ya no importa (12).

I evidentment tampoc no es pot oblidar mai l’aspecte prosaic quan es tracta 
d’editar un llibre: Entre una cosa y otra me ha salido caro en tiempo y en dinero, 
tres años de viajedes de Siberia a vancouver y de Montreal a Santiago de Chile, 
y ahora al final, después de entregar el libro a la imprenta, tener que pagar la 
impresión para no esperar otro año y medio para su publicación (13).

I ens va confessar que tot i que ...he utilizado un lenguaje académico, si ntono 
de “barricada”, veo que me voy volviendo más radical ante lo que llamo “la 
semàntica perversa” de los políticos. No he querido recibir ninguna ayuda 
económica para así poder escribir “La Medicina en el exilio republicano” con 
total libertad (14).

Malgrat el seu heroic esforç i dedicació a l’estudi de l’exili dels professionals 
sanitaris el libro salió en silencio, sin pena ni gloria (15).

De fet no podia ser d’altra manera a la vista que els dos grans partits polítics 
espanyols s’havien nodrit dels “muchachos del Frente de Juventudes”. Però en 
una carta nostra li deia que passaran els anys, i les futures generacions podran 
estudiar i aprendre de l’exemple d’aquells homes i dones que van demostrar el 
seu coratge i fidelitat als ideals republicans malgrat la seva derrota.

Aquesta nota sobre l’insigne historiador de la medicina Francisco Guerra l’hem 
feta per recordar i honorar la seva memòria. A través de la correspondència 
transcrita ell mateix ens explica els moments difícils que va viure a Barcelona. 
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Però encara en viuria molts altres que hagué de suportar i superar gràcies a la seva 
fortalesa mental. Sempre va ser fidel a uns principis ètics plenament assumits, 
i això comportà que fos discriminat en certs ambients acadèmics vinculats al 
poder polític dels últims anys. Siguem lleials al seu exemple.

Notes

1. Carta del 17 de juliol de 2002

2. Semblatractar-se del doctor M. FerranMarimon Riera. Carta del 14 de gener de 2003

3. Pau Claret i Masachs n. a Manresa el 1890 morí a Barcelona el 1967.

4. Carta del 26 de maig de 2002

5. Carta del 27 de gener de 2006

6. Carta del 14 de gener de 2003

7. Carta del 26 de maig de 2002

8. Carta del 26 de maig de 2002

9. Carta del 9 de maig de 2002

10. Carta del 7 de març de 2003

11. Carta del 21 de setembre de 2003

12. Carta del 7 de març de 2003

13. Carta del 21 de novembre de 2003

14. Carta del 21 de setembre de 2003.

15. Carta de l’1 de gener de 2006.
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Dr. Francisco Guerra Pérez-Carral (1916-2011)

Portada clàssica del text d’Història de la Medicina, 
en 3 volums un excel·lent manual per a l’estudi de 
la matèria
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