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EDITORIAL

Aquest volum recull,  en el seu gruix principal, aportacions que hi hagué en el 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana d’Igualada d’enguany, encapçalat per 
la conferència magistral i clara d’Albert Garcia Espuche.  Tot i que costa, es va 
eixamplant una mica la franja de col·laboradors que no venen sempre del camp 
de la medicina, ni de la sanitat, i amb temàtiques d’interès i projecció social.  En 
els continguts, i en les persones que cuiden de la revista, es van perfilant també 
aquests canvis.  

Continguts. Tot i que gairebé sempre hi ha aportacions de tot l’àmbit de Catalunya, 
anem insistint en aquest fet, perquè un millor coneixement del que ha passat a 
les comarques  és important per confegir una història del país.  Hi ha el bloc 
inicial de procedència lleidatana, dels doctors Camps, que amb el seu treball 
continuat aclareixen la personalitat i activitat personal, familiar, econòmica, de 
personatges mèdics del seu temps. I encara fruit, conseqüència del Congrés de 
Berga són les aportacions que venen des de Cardona o Sant Llorens de Morunys. 
La ubicació a Igualada ha fet que com a mínim en aquest volum es puguin acollir 
tres treballs en aquesta relació comarcal. 

Segueixen igualment les referències a la guerra, des de la sanitat en els tres anys 
violents fins  a metges exiliats, altres que van marxar per diverses causes, entre 
les que cal tenir en compte la intranquil·litat i pobresa del país, van estar anys 
a fora i van tornar.  Potser va ser marcada la presència transitòria de Veneçuela.  
Queden encara les referències a l’obra de metges que no han sobresortit en 
un primer pla, ni que sigui local, però són autors d’obra assistencial i escrita 
prou interessant per a que no quedin en l’oblit. Aquest és el comentari sobre els 
continguts. 

Canvis. Incorporacions. Estem ja en els trenta anys  de la revista  i s’han fet 
algunes modificacions en els consells editorial i de direcció.  La majoria venen 
determinats per causes d’edat, i també hi ha la incorporació de persones que 
des de fa algun temps aporten textos a la publicació.  Ara donem la benvinguda 
pública, i com a reconeixement a la seva participació, als nous membres dels 
nostres consells. A la doctora Anna M. Carmona i Cornet, catedràtica activíssima 
d’Història de la farmàcia, recuperadora d’aspectes antics de la professió i de les 
seves figures importants a Catalunya; al doctor Rafael Battestini i Pons, sempre a 
punt quan se li demana algun treball. Al doctor Josep M. Simon-Tor, personalitat 
destacada en la història de l’oftalmologia catalana, i col·laborador assidu de la 
societat francesa d’oftalmologia; al doctor Pere Miret i Cuadras,   autor d’estudis 
extensos sobre la història de la tuberculosi a Catalunya, i d’estudis monogràfics 
(Ciutat Sanatorial de Terrassa; obra del doctor Conrad Xalabarder; i diversos 
aspectes de la medicina catalana. També al doctor Àngel Hernàndez Cardona, 
ric i divers en les seves afinitats siguin geogràfiques, més a Olesa, o de matèria 



d’estudi, amb membres que han estat de l’Acadèmia i en sabíem poc: (Mariano 
Lagasca, il·lustre en la botànica, però també  com a metge, Romagosa com 
a cirurgià a València; les llevadores). Finalment, la d’incorporació més recent, 
però molt activa, de Begoña Torres Gallardo,  doctora en Biologia, professora 
d’anatomia, que dóna difusió al material de l’arxiu, entre altres aspectes.  I 
encara en la secretaria, juntament amb José Ramon Alonso Carnero, incorporem 
dues persones  que ja estan en l’edició de la Revista de la RAMC, Àngels Gallegos 
i Paniello i Marc Xifró i Collasamat, que consoliden el nostre staff. 

Els centenaris.  Aquest 2014 és any de records històrics. Ara només se’n fa un 
esment breu. Hi ha col·lectiu, institucional, el Tricentenari de 1714, amb tota 
l’empenta que tot això ha de portar. El nostre edifici recordarà el 250 aniversari 
de la seva inauguració com a seu del Reial Col·legi de Cirurgia.  El 2015 serà 
el de celebració del centenari de la Revista.  El 2016 serà per a nosaltres més 
important, perquè destaca el segon centenari de la mort d’Antoni Gimbernat, en el 
mes de novembre.  També el centenari del naixement, el 1916, de Pere Farreras i 
Valentí, acadèmic que fou electe i al cap de bastants anys va morir, quan  només 
en tenia cinquanta-dos, sense haver llegit el seu discurs d’ingrés.  La seva obra 
va ser cabdal pel creixement de l’Escola d’Hematologia de Barcelona.  I encara 
també el 1916 va néixer a Tolosa de Llenguadoc Jean Dausset. Era occità. El 
seu pare, Henri Dausset, nascut prop de Tarbes, a la Bigorra, havia exercit entre 
altres aspectes la medicina termal en algunes zones d’Occitània, de la Gasconya 
a l’Alvèrnia, i també exercí llargament a París. Jean Dausset, premi Nobel de 
medicina pel seu treball sobre l’HLA, els antígens leucocitaris, era acadèmic 
d’honor i va tenir una llarga relació amb els Països Catalans. Va cedir part del seu 
record científic a València i va viure  els últims anys de la seva vida a Ciutat de 
Mallorca, on va morir.

I per sobre de tot cal recordar el setè centenari de la mort de Ramón Llull 
(consensuada el 1316) una de les personalitats més important de la cultura 
catalana de tots els temps, tant en les lletres com en la ciència i amb més 
projecció internacional.
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LLIÇONS DEL SETGE DE BARCELONA (1713-1714)

GARCIA ESPUCHE, Albert.

Historiador

RESUM: L’estudi del període del setge de Barcelona de 1713 - 1714 resulta molt eficaç 
per copsar trets no tan fàcils d’apreciar o de valorar en la seva justa mesura si s’estudien 
només els anys de calma. En general, en una societat en crisi s’aprecien millor alguns 
dels trets que la caracteritzen. Algunes coses desapareixen però altres no, i es mantenen 
elements que són fonamentals. 

Paraules clau: Barcelona, setge, fe pública, economia, vida quotidiana.

RESUMEN: El estudio del período del sitio de Barcelona de 1713 – 1714 resulta muy 
eficaz para destacar algunos rasgos no tan fáciles de advertir o de valorar en su justa 
medida si sólo se analizan los años de calma. En general, en una sociedad en crisis se 
aprecian mejor algunos de sus caracteres. Hay cosas que desaparecen, otras no, pero se 
mantienen los elementos fundamentales.

Palabras clave:  Barcelona, sitio, fe pública, economia, vida cuotidiana.

L’estudi del període del setge de Barcelona de 1713-1714 resulta molt eficaç 
per copsar trets no tan fàcils d’apreciar o de valorar en la seva justa mesura si 
s’estudien només els anys de calma. En general, en una societat en crisi s’aprecien 
millor alguns dels trets que la caracteritzen. Algunes coses desapareixen però 
altres no, i es mantenen elements que són fonamentals. 

En el cas del setge de Barcelona interessen molt les accions dels ciutadans 
anònims. Analitzar-les és quelcom especialment adequat en el cas d’una societat 
en la qual els “homes comuns” tenien un paper en absolut menyspreable. 

Aquesta aproximació al setge, pormenoritzada i personalitzada, constitueix el 
contingut central del meu darrer treball. És un recorregut que m’ha resultat 
apassionant, però, no el puc desenvolupar aquí, precisament perquè es basa en 
la suma de centenars de casos. El que faré és una mirada global a la Barcelona 
anterior al setge, per saber d’on partim, una mirada a la Barcelona del setge i 
també a la Barcelona immediatament posterior, per recordar que després de l’11 
de setembre de 1714 l’assetjament va continuar per altres mitjans. Finalment, 
com a epíleg, parlaré del que anomeno “la societat de la fe pública”.

La Barcelona del final del segle XVII era una ciutat dinàmica, que gaudia 
d’una economia pujant i d’unes vides social, cultural i quotidiana intenses. Hi 
comptaven molt la festa, la dansa, la música, el joc en espais públics, el teatre 
i els jardins. L’alimentació hi resultava prou variada i a la indumentària havien 
triomfat la diversitat de teixits, peces, ornaments i colors. El nivell de vida del 
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conjunt de la població barcelonina no havia deixat de millorar al llarg del segle 
XVII i cada vegada més persones tenien accés a més béns. El tret més rellevant 
de l’evolució d’aquella societat durant dit segle va ser, en efecte, el progrés en 
la vida del conjunt de la població, amb elements sobresortints que anaven des 
de la millora dels interiors domèstics, fins a l’increment dels productes venuts 
a les adrogueries; de la sorprenent diversitat de tulipes “autòctones”, fins a les 
llargues sèries de peces teatrals representades a la Casa de les Comèdies; des de 
la presència creixent d’instruments de música a les cases, fins als molt diversos 
tipus de productes que, amb intensitat constantment augmentada, arribaven 
des de mig món. A més, qüestió clau, aquella Barcelona gaudia d’uns graus de 
participació ciutadana en el govern municipal que eren molt considerables. 

En síntesi, a l’inici del segle XVIII, es presentava davant d’ella un futur tant o més 
prometedor que el de les altres ciutats de mida similar del seu context geogràfic. 
Podem dir que no estava en “decadència”, sinó que era, com a mínim, “normal”.

Quan Barcelona va esdevenir cort de l’Arxiduc, s’hi van produir canvis apreciables. 
Van arribar nobles, administradors i servidors del monarca i força persones de 
la ciutat van aprofitar la seva presència: els propietaris de cases que llogaren 
habitacions, els mercaders i botiguers que van vendre més productes i a un preu 
més elevat o els negociants que subministraren materials diversos a l’exèrcit. Al 
mateix temps, però, la ciutat s’omplia d’exiliats austriacistes que s’havien vist 
obligats a abandonar les seves cases a València, Aragó, Castella i altres llocs. 
Molts d’ells eren servidors públics que van perdre les fonts de subsistència i que a 
Barcelona es trobaren en una situació desesperada. Així, si alguns van aprofitar la 
situació de conflicte bèl·lic, molts altres es van veure negativament afectats. A la 
“Barcelona cort austriacista” es van accentuar les diferències econòmiques entre 
rics i pobres i es van engruixir els extrems oposats: els privilegiats en un extrem, 
els damnificats de la guerra a l’altre. 

Es produïren molts altres canvis, com ara una contenció del Carnestoltes per 
part de l’Arxiduc, però en tot cas Barcelona continuà sent una ciutat oberta i 
dinàmica.

Amb la situació de setge, la ciutat va canviar de forma radical. Una ciutat 
assetjada és una ciutat trastocada. En alguns aspectes ja no és una ciutat, si per 
ella entenem un lloc d’intercanvis, d’entrades i sortides constants de persones, 
productes i informacions. Una ciutat funciona en relació amb el seu entorn 
immediat i proper i, alhora, amb àmbits geogràfics molt allunyats. La Barcelona 
assetjada ja no era del tot Barcelona sense els intercanvis amb Catalunya i la 
resta del món. La seva situació s’apropava a la ciutat de nit dels períodes normals, 
quan les portes de la muralla es tancaven i calia esperar el nou dia per reiniciar 
les entrades i les sortides. La Barcelona de 1713-1714 va haver de viure, amb 
les portes tancades, molts mesos de llarga nit.

Considerar la vida a la capital de Catalunya durant l’etapa del setge obliga, 
sobretot, a referir-se a les activitats i als actes del tot habituals que van deixar de 
ser possibles. Ocuparia més temps parlar del que es va deixar de fer que del que 
fou possible continuar fent. La vida quotidiana passà a ser vida no quotidiana.

Albert Garcia Espuche
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Lliçons del setge de Barcelona (1713-1714)

Algunes realitats que el setge va imposar a la ciutat no ens poden sorprendre. 
Tenien a veure amb el col·lapse de l’economia, l’increment inexorable de la fam, 
la por al bombardeig, la lluita contra l’enemic, les ferides, la mort violenta, la 
pèrdua de persones estimades... 

Sobre la fam cal dir que era quasi impossible no patir-la en una població 
encerclada durant un període molt llarg i amb un bloqueig que, a partir d’un 
determinat moment, resultà força efectiu. Se sumaren dues causes de la fam: la 
carència d’aliments i la manca de diners per poder-los comprar. Uns pocs van 
aprofitar la situació venent car allò que aconseguien comprar; i la grandíssima 
majoria de la població en fou la víctima, ja que no disposava de mitjans per 
adquirir pràcticament res. La millor manera de copsar la situació és llegir el diari 
de Josep Camañes,  valencià de Morella, sobre l’extrema fam que passà i les 
dificultats que va patir cada dia per aconseguir un troç de pa.

La por que es va patir també és fàcil d’imaginar. Avançat el setge, el terror 
provocat pel bombardeig borbònic originà, entre d’altres coses, canvis de lloc de 
residència dins la ciutat. El moviment més notori, però, fou el trasllat, quan es 
va iniciar el “gran bombardeig” del maig de 1714, de moltes persones, sobretot 
dones, nens i vells, a la falda de Montjuïc i a la platja, on es van instal·lar sota 
tendes. 

Moguts per un tipus diferent de temor, el de perdre les propietats mobles, moltes 
persones van traslladar els seus béns sota les voltes de les esglésies, dels convents 
i d’altres edificis considerats sòlids. No sempre, però, això fou una solució.

La por es va manifestar també en l’increment dels testaments. Se’n van dictar 
molts durant les primeres etapes del setge, quan la mort es va començar a 
veure com una possibilitat propera. I es van realitzar molts més en els períodes 
següents, força vegades directament provocats per les ferides que causaren els 
combats i les bombes. Com sabem, les ferides tenien aleshores una difícil cura i, 
en molts casos, eren morts lentes anunciades. 

Malgrat tot, el sentit de l’humor es va mantenir durant el setge: en els pasquins 
penjats a les cantonades, en les cançons que sonaren pels carrers de la ciutat 
quan es va saber que els aliats l’abandonaven a la seva sort, en els versos satírics 
del poeta Joan Gualbes o en els malnoms posats pels escrivents de l’Hospital de 
la Santa Creu als presoners que hi entraven (La Grandeur, La fleur...). L’ús de 
l’humor és un mecanisme de defensa habitual en els moments de gran tensió 
col·lectiva. 

Sabem, en contrast, d’accions de guerra d’una enorme duresa. I val la pena 
subratllar que els morters enemics, amb el seu tir parabòlic, disparaven amb tota 
la intenció “a la ruïna de les cases”, és a dir, contra tota la població. 

La passivitat, però, no fou la norma de conducta dels assetjats. Aquesta va viure 
activament la defensa: tant per la inclusió dels membres dels col·legis i de les 
confraries a la Coronela i per la formació dels batallons dels barris; com per 
l’ajuda que les dones, els nens, els vells i fins i tot els clergues proporcionaren 
en algunes de les tasques defensives, com ara la construcció de la “cortadura”. 
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Un element que acosta a la realitat d’aquells mesos és la importància que va 
tenir la guerra de nit. Era el moment en el qual les preparacions dels atacs i els 
atacs mateixos es podien produir amb major capacitat de sorpresa i menor risc. 
A la foscor tenien lloc moviments de tropes i accions que queden lluny de les 
batalles “obertes”, en rigurosa formació militar, que alguns esperen sempre del 
segle XVIII. 

A més de la guerra nocturna va tenir un paper destacat la guerra subterrània, com 
en tots els setges. Allò que els minadors o sapadors feien sota terra era essencial. 
Com la guerra de nit, l’activitat sota terra creava una por diferent. Tot i així, és 
evident que en el cas de Barcelona les bombes i les bales directament dirigides 
al conjunt de la ciutat eren les que complien el paper fonamental en l’objectiu de 
mantenir permanentment viva la por entre tots els que es trobaven a l’interior de 
les muralles. 

En definitiva, el setge suposà una lluita molt dura i difícil pel conjunt de la 
població. En els mesos finals no va existir a la ciutat un temps llarg de treva o 
de descans, no hi va haver calma ni de dia ni de nit, ni a les muralles i baluards 
ni a les cases. 

El final del setge va suposar l’inici d’una nova etapa, amb una ciutat de nou 
diferent. La Barcelona posterior als combats va quedar durament trencada en 
diversos sentits: físics, econòmics i polítics. Tot i així i en part pel fet de seguir 
la magna obra “Narraciones Històriques”, del capità de la Coronela Francesc de 
Castellví, s’ha insistit en un mite, benintencionat, sobre el “dia després” de l’11 
de setembre. Segons aquesta recreació voluntariosa de la realitat, acabades les 
batalles i rendida la ciutat els barcelonins van obrir les botigues i tallers i es van 
posar a treballar. Castellví va escriure que ho van fer amb tranquil·litat, com si 
dins la ciutat no hagués passat res els mesos anteriors. 

Aquesta imatge queda lluny de la realitat. Per començar, cal dir que, acabat el 
setge, les defuncions continuaren en gran nombre, ja que molts dels ferits a la 
darrera etapa de lluites moriren després de l’11 de setembre. 

D’una altra banda, les cases es trobaven en unes condicions que eren o bé 
dolentes o bé pèssimes. Totes quedaren malmeses en menor o major grau, amb 
un enderroc parcial o total, i el que això suposava. A més, els membres de 
qualsevol dels oficis no disposaven de gaire matèries primeres, ja que s’havien 
exhaurit. No hi havia tampoc, lògicament, una quantitat apreciable de productes 
elaborats preparats per a la venda. Per tant, respecte del mite benintencionat del 
“dia després” cal preguntar-se: treballar on, com i amb què? 

A les consideracions anteriors es pot afegir la baixa capacitat adquisitiva de la 
població. Bona part d’aquesta s’acostava al nivell de la misèria, moltes persones 
demanaven caritat i les famílies que encara tenien diners en metàl·lic normalment 
no en posseïen gaires. Així, doncs, al “vendre què?” caldria afegir un “vendre a 
qui?”.

Més que tornar a la normalitat, els barcelonins van comprovar que succeí allò 
que temien. Catalunya va perdre els seus drets amb el Decret de Nova Planta i 
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la ciutat va veure eliminat el seu Consell de Cent, substituït per Administradors 
directament nomenats per Felip V. Els també nous “Alcaldes de quarto” o 
“Comissaris de barri”, i els algutzils reials començaren a assistir a les reunions 
de les confraries exercint-hi un estricte control, després d’haver especificat quin 
era el tema que es podia tractar. Aquesta vigilància s’imposava a uns col·legis i 
confraries que abans gaudien de graus d’autonomia molt considerables. Durant el 
setge havien decidit sobre qüestions tan fonamentals com quins membres havien 
de sortir fora muralles, quan era necessari, a lluitar amb l’enemic. 

Una altra conseqüència de la derrota, imprevisible i molt greu, fou l’enderroc de 
diversos barris i de mil cases per aixecar la Ciutadella. Els vencedors manifestaren 
clarament la satisfacció de poder eliminar, concretament, la zona de la Ribera, 
ja que hi vivia la gent que, des de sempre, era la més reivindicativa i bel·licosa 
de la ciutat, i a la qual els militars borbònics culpaven de la durada insòlita de la 
resistència de Barcelona.

D’un altre costat, la pressió econòmica exercida immediatament després de la 
derrota de la ciutat va ser molt dura, ja que Felip V volia recuperar de seguida les 
despeses ocasionades per la guerra i el setge i, també, obtenir diners per aixecar 
la Ciutadella. L’esmentada pressió s’inicià amb els “donatius” exigits als gremis 
i amb l’impost del “dret de campanes”, que afectava les institucions religioses. I 
va seguir amb la imposició del cadastre que molts barcelonins, senzillament, no 
podien pagar després d’haver patit les dificultats del setge. 

Després d’aquest, es va incrementar notablement la pobresa, i no només en els 
“marginats”, sinó en el si dels gremis, fins i tot en aquells d’economia més sòlida, 
o amb activitats indispensables, com ara els forners. 

Al final de 1717, molts barcelonins van escriure súpliques amb justificacions per 
no pagar l’impost del cadastre, que palesen la situació de “pobresa de solemnitat”, 
a la que havia arribat una part considerable de la població. Afortunadament, la 
solidaritat a la ciutat era gran, fins i tot més enllà del paper habitual de “protecció 
social” exercit pels gremis. 

Per evitar la misèria, però, força persones es van veure obligades a marxar 
de Barcelona, en bona part a poblacions del territori català. Una altra via va 
ser l’allistament a l’Exèrcit o a l’Armada. El 24 de juliol de 1717 el gruix de 
l’expedició espanyola que partia a la conquesta de Sardenya va salpar del port 
de Barcelona. Força barcelonins empobrits s’hi van embarcar. Quasi un any més 
tard, el juny de 1718, l’exèrcit que s’havia de dirigir a Sicília sortí també del port 
de la Santa Creu i molts altres barcelonins s’hi van allistar. 

Molts altres homes es van veure obligats per les circumstàncies a treballar a 
les obres de la Ciutadella. Era una opció de subsistència difícil de triar, del tot 
humiliant pels vençuts i més encara per aquells que havien perdut llurs cases 
precisament per causa de la construcció del fort. 

El daguer Bernat Català explicava que no podia pagar l’impost del cadastre atès 
el “poc jornal” que guanyava treballant de manobre a la Ciutadella. L’encepador 
Miquel Padró demanava no pagar l’impost perquè poc després d’entrar les armes 
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del rei a la ciutat es va veure obligat a tancar la porta de casa i retirar-se a una 
de les hortes de Sant Bertran, on el mantenia la seva mare. El fuster Joan Sala 
informava que no tenia ja botiga oberta, sinó que treballava a jornal com a fadrí, 
sent molt poc el treball que feia per tenir més de 80 anys. El notari Jeroni Brotons 
explicava que es trobava sense mitjans per sustentar-se ell i alimentar els fills, i 
tots vivien de la caritat; i el també notari Pasqual Abrell assegurava que estava 
incapacitat per pagar l’impost del cadastre. Ni tan sols els notaris se salvaven de 
la situació de misèria.

Per descomptat, els enderrocs de cases per fer la Ciutadella portaren moltes 
persones a la indigència. En ocasió de les súpliques de 1717, el revenedor Pere 
Martí demanà una rebaixa de l’impost del cadastre perquè l’eliminació del seu 
habitatge, a prop de la Ribera, l’havia deixat en un estat econòmic desesperat. Amb 
molt esforç i molta despesa, havia reparat la seva casa, malmesa per les bombes 
del setge, però després “el rey la ha tomado y ocupado con la Ciudadela, de tal 
suerte que aún de la desferra no se ha podido valer, por cuanto los carpinteros y 
maestros de casas que la habían remendado se lo llevaron todo a buena cuenta 
de sus trabajos y jornales”. Com molts altres propietaris d’aquella zona, havia 
hagut de refer el seu malmès habitatge i després va constatar, impotent, que la 
casa s’havia d’enderrocar per aixecar el fort. Així, es trobà en una situació en què 
“ni tiene albergue, ni ejerce oficio”, de tal manera que havia de treballar a la 
pedrera de Montjuïc i demanar almoina per a ell, la seva dona i tres fills. 

Jaume Sitjar, hortolà, va perdre unes cases i una peça de terra per culpa de la 
Ciutadella, i li fou precís treballar en la construcció del fort per poder sustentar 
la seva dona i cinc fills. Joan Deunosajut, també hortolà, explicava que havia 
perdut les seves terres per causa de la Ciutadella i que, als seus seixanta-tres 
anys d’edat, s’havia vist obligat a treballar de “tiraterra” a l’obra del fort borbònic. 

La forta presència de jornalers a la ciutat d’aquells anys es devia, en bona part, a 
la manca de treball en les ocupacions que abans tenien. Molts mestres de molts 
oficis es van veure obligats a treballar com a manobres a la Ciutadella. Aquesta 
es va fer, en part, amb persones que havien hagut de renunciar al seu ofici per 
passar a ser simples jornalers. Pere Vultà, per exemple, va declarar que ja no era 
xocolater, sinó jornaler de la Ciutadella.

Cal subratllar també el nombre de nens i nenes que ingressaren a l’Hospital de 
la Santa Creu en el període posterior al setge. El mes de juliol de 1717 la xifra 
d’ingressos quasi va doblar la del juliol d’un any normal com el de 1700. Les 
entrades de les criatures es van produir fonamentalment per causa de la fam: 
gràcies a les atencions i els menjars rebuts a la Santa Creu, es podien recuperar 
mínimament de la seva desnutrició. La documentació també mostra que força 
famílies van acollir nens i nenes a casa seva: la solidaritat ciutadana salvà de la 
fam centenars de criatures.

Considerat el seguit d’elements de la ciutat vençuda, podem dir que, després del 
setge, la ciutat pròspera i dinàmica que abans era Barcelona s’havia convertit, 
en una part no menyspreable, en “una ciutat de pobres de solemnitat”. Aquesta 
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situació havia de durar un temps, mentre començaven a aparèixer alguns 
símptomes de recuperació.

No tothom, en tot cas, patí amb duresa les conseqüències de la guerra i de la 
derrota: alguns, en efecte, van poder treure profit de la situació post-bèl·lica. 
La reconstrucció de la ciutat va esdevenir un negoci important, a sumar al que 
suposava aixecar l’enorme Ciutadella. A més dels mercaders i negociants, s’hi 
van implicar mestres de cases, fusters, manyans, picapedrers i rajolers. I tal i 
com ja havia passat després del setge de 1697, els pocs que disposaven de 
capital van poder comprar, a bon preu, cases malmeses que els propietaris no 
podien restaurar o els censos de les quals no podien pagar. 

Convé també saber que la nova situació política va propiciar canvis notables de 
partit en alguns dels vençuts. El cas dels germans Duran ho exemplifica prou bé. 
Si el notari Francesc Duran havia estat empresonat pel virrei Velasco el 1704, i si 
l’adroguer Vicenç Duran va morir defensant la ciutat com a capità de la Coronela, 
el mercader Josep Duran, que durant el setge portava ni més ni menys que els 
afers de la Seca, de la moneda, es va saber adaptar als canvis. No gaire després 
del setge i malgrat el seu recent passat austriacista, les autoritats borbòniques 
decidiren que se’l podia considerar del tot lleial a Felip V, i li concediren l’excepció 
d’allotjaments.

El cas d’Ignasi Fontaner i Martell, que havia estat pagador de les tropes de 
l’Arxiduc i que l’havia allotjat a la seva torre d’esbarjo a Horta, és també molt 
cridaner. Malgrat ser reconegut per la nova administració com “uno de los que 
han sido más tenaces en su rebelión”, fou nomenat tresorer de les fortificacions 
de Barcelona i, per tant, tresorer de la Ciutadella, càrrec que exercí fins que el 
substituí el seu fill, Joan Antoni Fontaner i Trulles. 

La recuperació econòmica del conjunt de la població, però, no va ser com la dels 
Duran o els Fontaner, sinó molt més difícil. En tot cas, ara estem en una bona 
situació per aprofundir en l’estudi de la transició entre l’abans i el després de la 
derrota, ja que coneixem amb detall la situació anterior i ja no es pot atribuir 
a l’administració borbònica tots els elements positius de l’economia posterior 
a 1714. Ha quedat ben establert que, en una gran part, dits elements ja eren 
presents a Catalunya i a la capital des de molt abans del setge.

L’evolució del país des de la segona meitat del segle XVI havia posat unes 
bases estructurals sòlides, i comptaven decisivament l’experiència i els sabers 
acumulats. L’any 1717, l’argenter i comerciant barceloní Francesc Roig i Vives 
exportava des de Mataró aiguardent a la prova d’oli. És un bon exemple per 
mostrar que la recuperació posterior a 1714 no va sortir del no res, ja que Roig 
havia protagonitzat activitats similars molt abans d’aquesta data, en especial 
amb exportacions a Holanda. Les xarxes comercials a Catalunya i fora d’ella 
estaven establertes des de feia dècades. Després de 1714 s’aprofità la llarga 
experiència anterior i es recuperaren les relacions prèvies i les xarxes comercials 
abans establertes.

Sabem que tan sols el 30 % dels afectats pels enderrocs per fer la Ciutadella es 
va quedar a la ciutat. El 70 % restant va trobar refugi en alguna de las ciutats 

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 11-22, ISSN: 0213-0718



18

catalanes. Això encaixa amb tot allò que havia succeït al país entre 1550 i 1640, 
reforçat encara més a partir de l’últim terç del segle XVII. Barcelona i Catalunya 
avançaven econòmicament juntes i de forma ben articulada. Les poblacions força 
especialitzades del sistema de ciutats català desenvolupaven amb eficàcia llurs 
diferents papers i la capital feia, sobretot, de centre de direcció, comercialització 
i distribució ben relacionat amb els mercats exteriors. Catalunya i Barcelona 
eren realitats inseparables, conformadores d’un complex sistema de relacions. 
Parlar de Barcelona era fer-ho de Catalunya. Els barcelonins mantenien relacions 
amb tot el territori català. Així, és fàcil d’entendre que, quan es van produir els 
enderrocs per construir la Ciutadella, molts dels afectats anessin a viure a les 
poblacions d’origen de la família.

Però, a més, resultava encara més important el fet que les ciutats concentressin 
bona part de les activitats econòmiques del país, coordinades en gran mesura des 
de la capital. Era més notable la producció dels blanquers de Manresa que la dels 
barcelonins i més destacada la dels paraires d’Osona que la dels que treballaven 
a la Ciutat Comtal. El país funcionava com un conjunt ben travat, en el qual 
els efectes de la guerra a Barcelona suposaren, “tan sols”, la ruïna d’una part 
relativament petita de la producció global del país, i un contratemps, “només”, 
pel seu sector director, ubicat a la capital. 

Després de la derrota i de la demolició d’una part important de la ciutat, l’economia 
catalana es va ressentir menys que si Barcelona hagués estat l’espai fonamental 
de producció i la capital d’un país amb poca activitat i mal articulat. Quan va 
tenir lloc el desastre de 1714, Catalunya era ja, des de feia força més d’un segle, 
un país dotat d’una manera d’ordenar les relacions productives i econòmiques 
en el territori que era eficaç en els períodes d’estabilitat i també en els de crisi. 

La “societat de la fe pública”

Durant un acte de possessió de casa, el propietari mostrava la clau de forma 
ostensible, obria i tancava la porta de l’habitatge, hi entrava sol o agafat per la 
mà dreta de qui el venia i es quedava dins en senyal de possessió. Després, l’amo 
prenia un puny de terra a l’eixida o a l’hort i la llençava als quatre vents. I tot 
mentre es recitava un seguit de frases protocol·làries. 

Si aquests actes de possessió poden resultar estranys als nostres ulls, ho és molt 
més que es fessin en condicions de gran perill. És evident que no es tractava 
d’actes ineludibles de subsistència. Ens semblen iniciatives prescindibles en una 
situació de conflicte extrem. En aquella Barcelona, però, dites accions eren fidels 
a unes “maneres de fer en comú” sancionades pels usos i el costum o recollides 
en les lleis, i es continuaren realitzant amb una certa normalitat en els moments 
més dramàtics del setge. 

Amb el coneixement que tenim de la ciutat del segle XVII i principis del XVIII 
i amb allò que l’anàlisi del setge fa evident, podem entendre millor perquè un 
notari, i l’escrivent, el propietari i els testimonis, es van jugar la vida, aquell 4 de 
setembre de 1714. I també com és possible que no pocs barcelonins acudissin 
al notari, o el notari a ells, el mateix 11 de setembre. 
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A la societat catalana del període, les maneres de comportar-se, socialment 
admeses, feien dels individus ciutadans amb drets i deures, peces d’un flux cívic 
de molt llarga durada. Durant el setge, els comportaments dels barcelonins van 
correspondre a una societat en la qual tenien preferència la cosa pública i els 
valors de ciutadania. 

Durant el setge, la manera d’actuar de la Coronela contra aquells que no van 
voler defensar les muralles va ser condescendent i poc extrema, en contrast amb 
el que normalment succeeix en temps de guerra i en el si d’estructures militars 
reglades o de societats marcadament autoritàries. 

Resulta també notable el fet que, en els moments més difícils del setge i malgrat 
les prioritats militars de la defensa de la ciutat, els gremis poguessin mantenir 
formes d’actuar pròpies, autònomes i molt participatives. En les reunions que van 
tenir als baluards, per exemple, les decisions es van prendre com en temps de 
pau, en presència de tots els membres del gremi i davant un notari que aixecava 
acta, i era la sort la que triava els homes que s’havien de jugar la vida fora de les 
muralles. És en les situacions de drama intens quan es percep millor la solidesa 
de les bases d’una societat. 

En general, a la Barcelona assetjada es va continuar complint amb les maneres 
de fer en comú i es va seguir ratificant les accions que es feien gràcies a la fe 
pública atorgada pels notaris. Això va succeir en uns graus que poden sorprendre 
si no es coneix bé aquella societat. Els notaris continuaren redactant capítols 
matrimonials, testaments o fes de vida, i es desplaçaren per la ciutat, sota les 
bombes, per realitzar inventaris post mortem o assistir a encants públics i actes 
de possessió. 

Moltes de les accions que es feien d’acord amb els usos, el costum i les lleis no 
es van interrompre ni tan sols durant el mes anterior a la derrota final, inclosos 
els dies d’intensa lluita del mes d’agost de 1714, ni durant la setmana prèvia al 
desenllaç del setge, ni tampoc el mateix 11 de setembre. La fam i la por eren 
previsibles en aquella societat assetjada, però no ho era tant, als nostres ulls, que 
determinades accions vinculades a la fe pública es portessin a la pràctica amb 
constància i quasi temeritat, fins i tot en els pitjors moments. 

Aquesta necessitat d’avalar notarialment el que es feia, mostra la importància 
de complir amb allò que la societat considerava que calia fer. En el cas dels 
inventaris post mortem, per exemple, la força ràpida intervenció del notari 
responia a l’interès que els hereus o la vídua tenien de realitzar-lo en el termini 
legalment estipulat, per poder gaudir dels seus drets. La voluntat de complir amb 
allò establert es mantenia en situacions tan desesperades com la de la vídua 
Jerònima Grimosachs: amb el marit mort a la muralla, la casa enderrocada per 
les bombes, els mobles disseminats per diferents llocs de la ciutat i ella mateixa 
desplaçada a un convent en busca d’un sostre sota el qual refugiar-se. 

Durant el setge, actes com els enterraments es van realitzar com calia fer-los, 
com es portaven a terme en períodes de pau. No existia cap precipitació producte 
de la situació desesperada. Després de la defunció d’algú, s’acudia al notari, 



20 Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 11-22, ISSN: 0213-0718

Albert Garcia Espuche

es feia públic el testament i els marmessors designats en el document notarial 
s’encarregaven de complir amb les darreres voluntats del finat: lloc de la sepultura, 
forma de fer-la, misses a celebrar, esglésies on oficiar-les... Malgrat les bombes 
i la fam, moltes persones van intervenir en els actes posteriors als decessos: el 
fuster que feia amb tota cura el bagul de mort, el botiguer que confeccionava les 
teles per la caixa, el ferrer que hi aportava les tatxes, l’encarregat de fer el canó 
de vidre amb el rètol dins per identificar el difunt, els religiosos que portaven el 
cadàver en processó, les noies de la Casa de la Misericòrdia que acompanyaven 
els enterraments, els sacerdots que celebraven les misses... 

Fer aquestes treballs per intentar cobrar-los era quelcom lògic en una situació de 
penúria, però cal dir que eren els afectats, els marmessors testamentaris, els que 
encarregaven les feines i els que procuraven el seu nivell de qualitat. Les diverses 
tasques s’haguessin pogut realitzar de forma menys acurada, com s’hagués pogut 
també prescindir d’una part d’elles. Però no fou així.

Es constata també que força ciutadans acudiren al notari durant la part final 
del setge per reconèixer que devien diners a algú, moguts per la idea de la 
possible mort propera. I abundaren altres actes de “responsabilitat cívica”. El 
8 de setembre de 1714, els tutors de dues nenes anaren al notari per tractar 
sobre si la mare de les criatures tenia o no dret a ser usufructuària dels béns del 
marit difunt. L’11 de setembre, el garbellador Gabriel Lleonart cridà un notari per 
donar-li el testament que havia escrit i, per molt increïble que pugui semblar, el 
notari triat, el fidedigne, l’home ”digne de fe” Francesc Minguella, acudí a casa 
de Gabriel Lleonart aquell 11 de setembre per atendre les seves necessitats de 
fe pública. Aquests ciutadans sabien que havien de complir amb els seus deures 
cívics en qualsevol situació.

Cal subratllar que el setge de 1713-1714 va ser llarg i dur. No va facilitar 
aquesta voluntat dels ciutadans de mantenir-se vinculats a les normes legals i de 
demanar l’actuació avaladora dels notaris. Fou en el context terrible que abans 
hem esmentat en el qual la societat assetjada continuà sent una “societat de la 
fe pública”. 

La gran majoria dels notaris va romandre a la ciutat quan es va iniciar el setge. 
Pocs d’ells, però, lluitaren a la muralla. Les baixes de les dues companyies 
que formaven les van patir els escrivents i els homes llogats per substituir els 
col·legiats. La missió fonamental dels notaris fou mantenir la seva activitat i, 
per tant, assegurar, amb la fe pública que proporcionaven, la bona marxa de la 
societat. Aquesta fou la seva aportació, un esforç que resultà cabdal no tan sols 
per als particulars, sinó també per a les institucions de la ciutat i del país. 

Per subratllar la importància dels notaris convé referir-se a la consideració social 
d’aquells que treballaven a la Corona d’Aragó en relació als del Regne de Castella. 
És significatiu que la seriositat i el bon nom dels notaris i el respecte a la seva 
figura fossin diferents en els dos llocs. A Castella la institució del notariat estava 
en profunda crisi i del tot desacreditada. La fe pública era objecte d’un intens 
tràfec i es compraven o venien notaries, com una simple inversió. Això no va 
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succeir a Catalunya i resulta palpable la superioritat del model de notariat propi 
de la Corona d’Aragó. 

Aquí, es necessitava uns fedataris amb el prestigi i els coneixements suficients 
per assumir la seva tasca crucial. I no es pot separar l’existència d’uns notaris 
molt formats i eficaços, ben considerats socialment i respectats per tothom, de la 
manera d’entendre i de defensar la res publica o dels graus elevats de participació 
de “l’home comú” en el govern municipal. La cosa pública i el compliment dels 
usos, el costum i les lleis eren interessos propers a tothom.

En síntesi, la continuïtat durant el setge de moltes de les maneres cíviques de 
fer ajuda a entendre aquella societat. Una societat que, malgrat trobar-se en 
una situació que en pocs mesos va passar d’angoixant a desesperada, continuà 
fortament vinculada als seus fonaments. Aquests havien de ser ben forts si resistiren 
el bombardeig i la fam. La voluntat de fer en tot moment allò que indicaven els 
usos, el costum i les lleis no va cessar. El flux de ciutadania no va desaparèixer 
durant el setge. En algunes coses fonamentals que la caracteritzaven, la societat 
assetjada continuà sent, durant aquells quatre-cents catorze dies dramàtics, la 
mateixa societat que abans.

NOTA

Les fonts utilitzades en aquest text són sobretot les notarials (Arxiu Històric de Protocols 
de Barcelona) i també les judicials (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) i parroquials. 
Els temes tractats es desenvolupen àmpliament a les obres de l’autor: La Ciutat del Born. 
Economia i vida quotidiana a Barcelona (segles XIV a XVIII), Ajuntament de Barcelona, 
2009; Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, Editorial Empúries, Barcelona, 
2014; i altres.

Conferència pronunciada a l’Acte acadèmic de Montserrat del 5 d’abril de 2014, organitzat 
per l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut “Simeó Selga i Ubach” (COMB). 
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L’APOTECARI DE LLEIDA JOSEP FRANCÈS I LA SEVA APOTECARIA

CAMPS SURROCA, Manuel; CAMPS ALER, Blau

RESUM. Relatem algunes dades de la vida de l’apotecari de Lleida del segle XVII, Josep 
Francès, el qual tenia l’apotecaria en la cèntrica plaça de la Paeria. Tenint en compte 
la importància de la botiga com a ànima familiar, un cop mort l’apotecari la vídua la 
va continuar casant-se amb l’apotecari i amic de la família Antonio Contreras. Pel seu 
interès sanitari, descrivim també en forma d’apèndix documental tot el contingut de 
l’apotecaria, medecines i llibres.      

Paraules clau: Farmàcia. Lleida. Segle XVIII. Inventari

RESUMEN. Describimos algunos aspectos de la vida del apotecario de Lleida del 
siglo XVII, Josep Francès, que tenía la apotecaria en la céntrica plaza de la Paeria. 
Teniendo en cuenta la importancia de la botica como alma familiar, después de la 
muerte del apotecario la viuda la continuó casándose con el apotecario i amigo de la 
familia, Antonio Contreres. Por su interés sanitario describimos también en apéndice 
documental el contenido de la apotecaria, medicinas y libros.

Palabras clave: Farmacia. Lérida. Siglo XVIII. Inventario.  

Josep Francès va ser un apotecari de Lleida procedent de Sangüesa (Regne de 
Navarra), d’on era natural. Fill dels navarresos Miquel Francès i Maria Urriza, es 
va casar amb la lleidatana Teresa Balaguer i Monclús, filla de Josep Balaguer 
i de Caterina Monclús i germana de Josep i Miquel, nissaga d’adroguers de la 
parròquia de Sant Joan.

Trobant-se malalt, va fer testament el 4 de juny de 1665, abans de morir, i un 
dels marmessors va ser l’apotecari Antonio Contreres, que més tard es va maridar 
amb la seva muller.

Vivia a la parròquia de Sant Joan, on tenia la casa a la plaça de la Paeria, amb 
dos portes obertes a la plaça i una altra al carrer de la “Cercada de Castro”.

Com no era infreqüent en la seva època, els fills morien abans que els pares, 
generalment a la infància, i en el seu cas els seus estaven soterrats en l’església 
de Sant Joan, d’on era parroquià.

Era molt devot de l’ermita de Grenyana, on volia que se li celebressin les misses 
en el cas de morir. En la porta d’entrada al santuari consta gravat l’any 1653, 
quan l’epidèmia de pesta ja es trobava en la recta final. 

De posició benestant, posseïa béns a la ciutat de Sangüesa, com eren la meitat 
d’una casa al carrer Major (l’altra meitat era de la seva germana Inés), una 
casa a la plaça de la Galeria i tres heretats situades en els termes de “Allagares, 
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Josep Francès havia contret algunes obligacions amb el cirurgià d’origen francès, 
Ramon Cardellach, que va voler deixar ben clares perquè els encarregats de fer 
executar el seu testament es comprometessin a complir-les. 

Va explicar que era curador legal de les filles d’aquest cirurgià occità arrelat a 
Lleida i que part dels diners d’aquestes els tenien determinades persones. El seu 
cunyat Miquel Balaguer, guardava en espècie 241 rals de vuit i un tal Josa, del 
lloc de Llardecans, devia un albarà de 67 lliures i un del Soleràs, de cognom Mor, 
un altre de 30 lliures.

També tenia penyorats alguns béns del cirurgià Pere Pau Bragós per valor de 10 
dobles, de les quals n’havia de donar compte el seu cunyat Josep Balaguer.

En el testament no cita explícitament cap fill, manifestant solament que deixava 
50 lliures per cadascun dels que tingués el dia del seu òbit, instituint hereva 
universal a la seva muller.

De la mateixa manera, va voler que els marmessors, que a més de l’apotecari 
Contreres ho eren la seva muller i els seus cunyats Balaguer, fossin tutors i en el 
seu cas curadors dels seus fills. 

LA CASA DE JOSEP FRANCèS

Com era habitual en el seu temps, la seva vídua Teresa Balaguer va iniciar 
l’inventari dels béns del marit el 20 de juny de 1665, on es va detallar molt 
bé tot el contingut de la casa i de l’apotecaria, així com el valor monetari de les 
medecines i estris d’aquesta segons el Col·legi d’Apotecaris de Lleida.

La casa, molt ben situada en la plaça de la Paeria, es componia de deu habitacions, 
que eren el rebedor del cap de l’escala del primer sostre, l’estudi, el rebedor del 
cap de l’escala, on es trobava l’aigüera, l’habitació del cap de l’escala del segon 
sostre, la sala de la cuina, la cuina, el rebost, el pastador, l’habitació de dalt (al 
costat del rebost), i la golfa. 

En la casa destacaven els elements decoratius de caràcter religiós, que es 
trobaven en l’estudi, fonamentalment un quadre on eren representats la Mare de 
Déu, Sant Josep, el Nen Jesús i Sant Joan; un quadre de Nostra Senyora de la 
Concepció; un quadre que representava Santa Isabel, un àngel i dos Jesusets; un 
quadre de Sant Joan quan batejava Crist; un “Ecce Homo” amb marc daurat; un 
quadre petit de la Mare de Déu amb una mà al pit; una làmina de l’Assumpció de 
Nostra Senyora i una altra de Sant Miquel i tres quadrets petits de sedes.

En el primer rebedor hi havia també dos quadres de dos dames amb arc daurat i 
un quadre de la Mare de Déu de la Soledat amb arc daurat.

En aquest rebedor també es guardaven en una caixeta de campanya de fusta 
coses de la botiga; i també en una “arquelleta” de l’habitació del cap de l’escala 
del segon sostre, es guardaven papers i coses de la botiga. Aquesta habitació 
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estava decorada també amb obres religioses: un quadre gran de Sant Jeroni a 
l’oli, un quadre de l’Adoració dels Reis, un quadre d’una Concepció de fusta, un 
quadre de la Magdalena i un quadre de Sant Cosme i Sant Damià.

En una caixeta de pi amb pany i clau es guardaven objectes de plata amb un pes 
total de 174 unces i vuit argensos, entre els quals hi havia una “tembladera”, una 
piqueta d’aigua beneita, un saler daurat, tres gots, quatre tasses, tretze culleres, 
etc.

En una arquilla d’eben llaurat d’ivori es guardaven un collaret d’or i perles, una 
creu d’or amb set pedres blanques, una Concepció d’or i perles, uns agnus 
de cristall guarnit d’or, unes arracades d’or i perles, un cavallet de plata amb 
cascavells, una campaneta de plata, etc.    

LA CONTINUïTAT DE L’APOTECARIA DESPRéS DE LA MORT DE JOSEP 
FRANCèS

El contingut de l’apotecaria i el seu valor monetari va ser peritat per dos priors 
del Col·legi d’Apotecaris de Lleida, Jacint Gispert i Ramon Ferrer, el 30 de juliol 
de 1665, els quals ho van valorar per la quantitat total de 307 lliures i 6 sous.

Van testimoniar l’actuació pericial el mateix Ramon Ferrer i el jove apotecari 
Josep Vilafranca.

Coneixem algunes dades de la vida de l’apotecari Ramon Ferrer, el qual estava 
casat amb Rafaela i tenien un fill que era doctor en Medicina, de nom també 
Ramon Ferrer.

Mort l’apotecari, la seva vídua Rafaela va inventariar els béns del marit el 22 
d’abril de 1670.

La casa i l’apotecaria de Ramon Ferrer estava situada al carrer Major (parròquia 
de Sant Joan) i confrontava d’un costat amb la casa del doctor en Medicina Pere 
Martifont.

En la casa, com en la del seu col·lega Josep Francès, s’hi guardaven algunes 
obres d’art de caràcter també religiós, com eren sis quadres grans que 
representaven la història de la vida de Judit, que decoraven la sala, i dotze 
quadres que representaven les sibil·les, que es trobaven a la golfa juntament amb 
mitja cansalada salada.

Ramon Ferrer posseïa també dos heretats en el terme de Lleida, una de sis jornals 
a la partida del Sas (camí de Monsó) i l’altra de dos jornals a la mateixa partida 
(camí de Montagut), les quals li aportaven unes rendes en forma de censals de 
10 i 5 lliures respectivament. 

A més, tenia també un hortet de dues porques situat a l’arbreda de Jesús, que 
el seu fill metge, Ramon Ferrer, l’havia fet tapiar amb els seus propis diners, el 
qual confrontava amb l’hort del doctor en medicina Anastasi Fraga i amb el del 
cirurgià Emmanuel Sampro. 
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Aquest hortet també li rendia en tres censals, les quantitats respectives de 3 
lliures, 1 sou i 6 diners, i 16 sous.

Com hem dit al començament del relat, Teresa Balaguer es va casar en segones  
núpcies amb l’apotecari Antonio Contreres, però el matrimoni no va durar gaire 
temps.

No era rar que per assegurar la continuïtat de l’apotecaria, la vídua de l’apotecari 
es cases amb un altre apotecari, generalment amic de la família, fet que vam 
descriure en el cas de Maria Fàbregues Llopis, vídua de l’apotecari del carrer 
de l’Hospital, Domingo de Dios, que es va maridar amb l’apotecari Josep Soler 
cap a l’any 1745 i el matrimoni solament va durar dos anys a causa de la mort 
de la dona (Gabriel Fàbregas i la seva descendència, treball presentat en el XVII 
Congrés d’Història de la Medicina Catalana).    

El matrimoni Antoni Contreres i Teresa Balaguer va acabar vivint en una habitació 
de l’Hospital General de Pobres Laics, des d’on Teresa Balaguer va fer testament 
el 24 de setembre de 1671. 

Coneixem algunes dades de com era aquest hospital per dos inventaris que es 
van fer el 6 d’octubre de 1667 (testimoniat pel jove apotecari de Lleida Joan 
Ibanyes, quan els priors de l’hospital eren Francesc Ganuy i Andreu Miró), i 
els dies 16 i 21 d’octubre de 1675 (testimoniat per l’apotecari de Lleida Joan 
Duaigues, amb Stefanus March com a prior).

L’hospital es componia de la sala del priorat, el priorat, quadres, altres habitacions, 
infermeria i sagristia. Sabem que la sala del priorat estava decorada amb nou 
quadres amb diferents pintures, dos taules de noguer, vuit cadires amb els seus 
cuirs i una cadira sense cuir. En una de les habitacions hi havia una talla de 
Crist i en la sagristia es guardaven els objectes propis per a l’ús d’aquest tipus 
d’habitació, com els calzes de plata, candelers, campaneta, casulles, capa de 
morts de xamellot, etc. i, com a curiositat, un drap de ras amb unes campanes i 
àguiles de l’església de Sant Martí. En la infermeria es guardava la roba. 

Com era costum en els testaments de l’època, Teresa Balaguer va ordenar la 
celebració de múltiples misses pel repòs de l’ànima i remissió dels pecats, 
indicant on s’havien de celebrar: Capella de Requesens de la Seu Vella, convent 
dels Carmelites Calçats, altars de “l’Ecce Homo” i del Sepulcre de l’Hospital 
General on residia, hospital del Sant Esperit, església de Sant Joan, convent 
de Vinganya (Seròs), convent de la Mercè, convent de Sant Agustí, església de 
Sant Llorenç, convent dels Pares Descalços de Sant Josep, ermita de Grenyana, 
convent de la Santíssima Trinitat i altar de N. Sra. del Roser de la ciutat de Lleida.   

Instituí hereu universal dels seus béns el seu marit Antonio Contreres i deixà 
algunes coses als seus germans: a Josep, una “tembladera” de plata gran amb 
una aguileta al mig (vas ample de plata, de figura rodona amb dues anses als 
costats), a Miquel una palmatòria de plata i a la seva germana Francisca, unes 
faldetes d’escot, un gambeto de baieta i un llençol de cànem perquè es fes 
camises.  
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Va ser testimoni del testament el jove apotecari de Lleida Joan Juanyez

APèNDIX DOCUMENTAL (CONTINGUT DE L’APOTECARIA DE JOSEP FRANCèS)

Primeramente. Ciento y veinte votes grandes nº 120 por 4 sueldos vote valen 24 
libras.

It. Mas veinte y quatro votes de unguentos – 24 por 2 sueldos – valen 4 libras 
6 sueldos.

It. Mas doce votes medianos de confs. – 12 por 2 sueldos – valen 1 libra 4 
sueldos.

It. Mas sinc burmás pequeñas de consas. – 7 por 3 sueldos – valen 1 libra 1 
sueldo.

It. Mas veinte y dos redomas medias de aguas – 22. por 2 sueldos – valen 2 
libras 4 sueldos.

It. Mas veinte redomas grandes de zumos infusiones, y aguas – 20. por 5 sueldos 
valen. 5 libras.

It. Mas cinco varrales guarnidos de amas. de medio cantaro – 5 por 10 sueldos 
– valen 2 libras 10 sueldos.

It. Mas quarenta y ocho redomas de Xes. – 48 por 3 sueldos – valen 7 libras 4 
sueldos.

It. Mas cinquenta y un pomos de aceites – 51. por 2 suelddos – valen 5 libras 
2 sueldos.

It. Mas dieziocho caxas, doradas de hierbas, y flores – 18. por 24 sueldos – valen 
21 libras 2 sueldos.

It. Mas cinco caxas viexas del mismo tamaño – 5 por 3 sueldos – 19 sueldos.

It. Mas treinta y cinco caxas redondas, de polvos – 35 por 3 sueldos – valen 4 
libras 5 sueldos.

It. Mas ocheinta y cinco votecillos de vidrio del cordialero – 85 por 1 sueldo – 
valen 4 libras 5 sueldos.

It. Mas cinco vurnias medianas vidriadas – 5 por 6 sueldos – valen 1 libra 10 
sueldos.

It. Mas diez vurnias mas pequeñas vidriadas – 10. por. 4 sueldos – valen 2 libras.

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

88 libras 8 sueldos

“It. Mas dos tamiçes el uno servidero y el otro sin tela – nº 2 por – 1 libra.

It. Mas cinco çedaçicos de seda y çerdas biexos – 5 por. – 5 sueldos.

It. Mas una romanica – 1. por – 1 libra.
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It. Mas unas balanças medianas con sus pesos – 1. por. – 1 libra 4 sueldos.

It. Mas un dracmero con sus balanças y marco – 1. por. – 1 libra 16 sueldos.

It. Mas un almich grande de cobre de peso de çiento y siete libras – 1. por. 8 
sueldos libra – vale 42 libras 16 sueldos.

It. Mas un almiçerio pequeño con su mano de hierro – 1. por – 1 libra 16 sueldos.

It. Mas otro mas pequeño sin mano – 1. por. – 1 libra 4 sueldos.

It. Mas un mortero grande de piedra con mano de madera – 1. por. – 2 libras 10 
sueldos.

It. Mas. otro pequeño con su mano – 1. por. –  12 sueldos.

It. Mas. otro mas pequeño – 1. por. – 10 sueldos.

It. Mas una piedra de preparar consumo llexon – 1. por. – 1 libra 8 sueldos.

It. Mas dos embasadores de oxadelata pequeños – 2. por. – 2 sueldos.

It. Mas. seis espatulas medianas – 6. por. – 9 sueldos.

It. Mas. tres caçuelas de tierra – 3. por. – 6 sueldos.

It. Mas. una caça y dos caçetas de laton – 3. por. – 2 libras.

It. Mas. dos espumadoras – 2. por. – 1 libra 12 sueldos

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

60 libras  10 sueldos

“It. Mas una cruçadora, quatro caladores y un rallo – por – 6 sueldos.

It. Mas. dos vaçinas medianas de cobre, digo de laton – nº - 2. por. – 2 libras 8 
sueldos.

It. Mas un perol mediano de peso de siete libras – 1. por. – 2 libras 16 sueldos.

It. Mas de los estantes, tablero, escalera, y prensa – de todo – 20 libras.

It. Mas de tres alambiques ordinarios – 3. por. – 9 libras.

It. Mas de dos meneadores – 2. por. – 1 sueldo.

“Polvos cordiales y Mediçina Simple

Primeramente. Pul. Diatricum. Sant. 1 onza 1/2 – por 8 sueldos onza. Valen 12 
sueldos.

It. Pul. Dasurç eborit. 2 onzas - por 6 sueldos onza. Valen 12 sueldos.

It. Pul. Diatrag Srig. 2 onzas. – por 12 sueldos onza. Valen 1 libra 4 sueldos.

Pul. hierç comp. 1 onza 1/2 – por 8 sueldos onza. Valen 12 sueldos.

Pul. Diamarg Srig. 3 dracmas – por 3 sueldos dracma – valen 9 sueldos.

It. Pul. Aromatici Rosati II – por 3 sueldos – valen 6 sueldos.
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It. Pul. Diarrods All. 4 dracmas – por 3 sueldos – valen 12 sueldos.

It. Pul. Rosate Novele 2 onzas - por 12 sueldos. Valen 1 libra 4 sueldos.

It. Pul. contra Casumgui. 1 onza - por 1 sueldo – valen 16 sueldos.

It. Pul. contra Casumlle. 2 dracmas – por 3 sueldos – valen 6 sueldos.

It. Pul. Dianisi. 2 onzas - por 4 sueldos – valen 8 sueldos.

It. Pul. Diccameronis 2 dracmas – por 3 sueldos – valen 6 sueldos.

It. Pul. de hiera cumttgco. 4 dracmas – por 2 sueldos – valen 8 sueldos.

It. Pul. contra morb. egrs 2 onzas - por 2 sueldos onza - valen 4 sueldos

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

43 libras

“It. Pul. auri pigmenti 2 onzas - por 2  sueldos.

It. Pul. calibris pp – 3 onzas - por 9 sueldos.

It. Pul. scoria ferri pp – 2 onzas- por 4 sueldos.

It. Pul. stercoris Lacerti – 1 onza - por 8 sueldos.

It. Pul. gum oleastori – 1 onza- por 6 sueldos.

It. Pul. santali rubi – 18 onzas - por 8 sueldos.

It. Pul. Sant Albi – 3 onzas - por 6 sueldos.

It. Pul. plumbi ustiet pp – 24 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Pul. Turis – 6 onzas - por 3 sueldos.

It. Pul Iridis Florentie – 2 onzas - por 4 sueldos.

It. Pul. Rosars Rubrars – 6 onzaS - por 6 sueldos.

It. Pul. Mirthillars – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Pul. tutie pp – 4 dracmas – por 8 sueldos.

It. Pul. corali rub. pp. – 1 onza - por 8 sueldos.

It. Pul. sangs. draconiso – 3 onzas - por 6 sueldos.

It. Pul Minii.  – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Flos Carthami – 4 onzas - por 4 sueldos.

It. Pul. restitiuri – 4 onzasa - por 8 sueldos.

It. Pul. ceruse. – 12 onzas - por 8 sueldos.

It. Viridi deris. – 12 onzas - por 6 sueldos.

It. Munia – 1 onza ½ - por 6 sueldos.
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It. Agarico – 1 onza - por 1 libra 4 sueldos.

It. Rhubarbaro – 1 onza ½ - por 15 sueldos.

It. Spie Nardi – 4 dracmas – por 14 sueldos.

It. Scamonea – 4 dracmas – por 8 sueldos.

It. Soliors Sene – 6 onzas- por 18 sueldos.

It. Pul cornu cervis – 2 onzas - por 6 sueldos.

It. Coli armini – libras III – por 3 sueldos.

It. Opii – 4 dracmas – por 4 sueldos.

“Gomas

It. Gum. Oppoponacis – 2 onzas - por 16 sueldos.

It. Gum. galbani – 12 onzas - por 1 libra 6 sueldos.

It. Gum. armoniaci – 12 onzas - por 16 sueldos.

It. Gum. edera – 4 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Gum. heuphorur – 12 onzas - por 16 sueldos.

It. Gum mirra – 6 onzas - por 12 sueldos

It. Ariacis calamite – 1 onza; Cenfuimi – 1 onza:  los dos por 8 sueldos.             

 It. Charane – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Lacca – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Mastichis – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Thuris en gra – 4 onzas - por 4 sueldos.

It. Salis gemma – 4 onzas - por 4 sueldos.

It. Flos squinanti – 1 onza - por 0 4 sueldos.

It. Maçis – 4 dracmas – por 6 sueldos.

“Raiçes

It. De los dos elevoros – 6 onzas - por 0 3 sueldos.

It. Rad. Gedorie – 6 onzas- por 2 sueldos.

It. Rad. Saxafrasie indies – 2 onzas - por 6 sueldos.

It. Rad. Ciperi long. et rotund. – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Rad. Simplisi – 4 onzas - por 2 sueldos.

It. Rad. Polipodii – 12 onzas - por 8 sueldos.

-------------------------
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10 libras 10 sueldos

“It. Hermodactillers – 4 onzas – por 4 sueldos.

It. Rad. Aristoloquie long. – 12 onzas - por 6 sueldos.

It. Rad. Assari – 4 onzas - por 4 sueldos.,

It. Rad. Gensiane – 12 onzas - por 8 sueldos.

It. Piperis longr. - 3 onzas - por 3 sueldos.

It. Calami aromatico – 4 onzas - por 8 sueldos.

It. Raices Hipiretro – 4 onzas - por 4 sueldos

It. Rad. Peonia – 12 onzas - por 6 sueldos

It. Seseleos – 6 onzas - por 2 sueldos

It. Rad. Capp. – 6 onzas - por 3 sueldos

“Simientes

Sem. acetosa – 12 onzas - por 4 sueldos.,

It. Sems. agni casti – 6 onzas - por 3 sueldos.,

It. Sems. chartami – 12 onzas - por 6 sueldos.

It. Sems. Rafani – 2 onzas - por 1 sueldo.

It. Sems. Anisi – 12 onzas - por 4 sueldos.

It. Sem. Portulace – 12 onzas - por 4 sueldos.

It. Sem. Coriando pp. – 3 onzas - por 1 sueldo.

It. Sem. hiusquiami – 1 onza ½ - por 1 sueldo

It. Semi melantii, hormini, ameos; Sem. frig. m. et sems. juniperi – 24 onzas - 
por 12 sueldos.

It. Cania fistula – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Tamarindos – 6 onzas - por 5 sueldos.

It. Omnium quinq. generum Mirabol – 6 onzas - por 5 sueldos.

Emplastos

It. Emp. diaquil mag. – 24 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Emp. diaq. min. – 24 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Emp. meliloti – 4 onzas - por 8 sueldos.

It. Emp. estomaticonis – 5 onzas - por 10 sueldos.

It. Emp. salmeri – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Emp. cerusa – 6 onzas - por 6 sueldos.
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It. Emp. exicroci – 2 onzas - por 6 sueldos.

It. Emp. guill serbitoris – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Emp. contra rup Mag – 8 onzas - por 8 sueldos.

It. Emp. contra rup depelle – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Emp. ranars e. dph Mere – 3 onzas - por 6 sueldos.

It. Emp. filii Zacc. – 8 onzas - por 8 sueldos.

“Ungüentos

It. Ung. ex morbo gallicis – 24 onzas - por 2 libras 8 sueldos.

It. Ung. comitia – 12 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Ung. Albi – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. Minii – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Ung. litargirii – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. casaliconis – 18 onzas - por 18 sueldos.

It. Ung. Altheo simp. – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. Agripa – 4 onzas - por 4 sueldos.

It. Ung. Scabiei – 6 onzas - por 6 sueldos 

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

10 libras 16 sueldos 

“It. Ung. media conf. - 2 onzas - por 2 sueldos.

It. Ungti. martiabonis – 5 onzas - por 10 sueldos.

It. Ung. Plumber. – 3 onzas - por 3 sueldos.

It. Ungti. exiperici – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. ex bolo arm. – 3 onzas - por 3 sueldos.

It. Ung. rosati albi. – 36 onzas - por 1 libra 6 sueldos.

It. Ung. rosati sant. – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. populeonis – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Ung. gomorum – 12 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Terb. albietina – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Terb. comun – 48 onzas - por 12 sueldos.

It. Prus. nabelis – 26 onzas - por 1 libra 6 sueldos.

“Aceites
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It. Ol. rosar. - 48 onzas - por 1 libra 12 sueldos.

It. Ol. chamomila – 72 onzas - por 2 libras 8 sueldos.

It. Ol. aparici viril – 6 onzas – por 12 sueldos.

It. Ol. Cuphorni – 4 onzas - por 4 sueldos.

It. Ol. castorer – 2 onzas - por 4 sueldos.

It. Ol. de capparibus – 18 onzas - por 12 sueldos.

It. Ol. tamarici – 12 onzas - por 8 sueldos.

It. Ol. laurini – 12 onzas - por 8 sueldos.

It. Ol. lumbricorum – 24 onzas - por 16 sueldos.

It. Ol. mirthill – 6 onzas- por 4 sueldos.

It. Ol. Cytoneors -  6 onzas - por 4 sueldos.

It. Ol. mastichis – 18 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Ol. abinthii – 6 onzas - por 4 sueldos

It. Ol. hippericonis comp – 24 onzas - por 2 libras 8 sueldos.

It. Ol. Rutha. – 12 onzas – por 8 sueldos.

It. Ol. iridis – 18 onzas - por 12 sueldos.

It. Ol. lili albi – 6 onzas - por 4 sueldos.

It. Ol. vulpini – 3 onzas - por 6 sueldos.

It. Ol. s. lini – 6 onzas - por 4 sueldos.

It. Ol. amigd. dulc. – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Ol. amigd. amaras – 24 onzas - por 1 libra 8 sueldos.

It. Ol. scorpionum – 6 onzas - por 12 sueldos. 

Xaraves

It. Syr. rosas solutivus – 24 onzas - por 2 libras 8 sueldos.

It. Syr. violars – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. capilors ven. – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Syr. liquisitia – 24 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Syr. fumaria simp. – 24 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. Lupulos – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. absinth. – 6 onzas - por 4 sueldos.

It. Syr. exaecido citri. – 12 onzas - por 15 sueldos.
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It. Syr. agrete – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. oxalidis – 18 onzas - por 18 sueldos.

It. Oxissacari – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Rhodossacari – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Rhodomellis – 48 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Oximellis – 48 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Diamoronis – 24 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. cupastorii – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. de corticibus citri – 6 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. de 2 radicibus – 12 onzas - por 12 sueldos

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

19 libras 7 sueldos

“It. mi. cytoneor. Simp. – 24 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. papaberis – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. ahecados – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. rhodomell. alex. – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Syr. endivia s. – 6 onzas - por 6 sueldos.

It. Syr. borrags. – 12 onzas - por 12 sueldos.

“Conservas

It. Cons. Rosars rub. – 24 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Cons. oxalidis – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Cons. melise – 3 onzas - por 3 sueldos.

It. Cons. violars – 18 onzas - por 18 sueldos.

It. Cons. borrags. – 4 onzas - por 8 sueldos.

It. Cons. buglosa – 6 onzas - por 6 sueldos.

“Confectiones solutivas, cordiales, triacas, y opiatas

It. Conf. amech. – 2 oinzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Diacatholies – 4 onzas - por 16 sueldos.

It. Diaphemiconis – 6 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Diaprunis simp. – 3 onzas - por 12 sueldos.

It. Ellect. desuec. rosars. – 6 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Mielete – 3 onzas - por 18 sueldos.

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 23-38, ISSN: 0213-0718

Manuel Camps Surroca; Blau Camps Aler



35    

It. Dialaec – 2 onzas - por 12 sueldos.

It. Diacurcume – 2 onzasa - por 12 sueldos.

It. Antidoti emagog – 1 onza ½ - por 9 sueldos.

It. Theriaca smaragdars – 4 onzas - por 2 libras 4 sueldos.

It. Theriaca de citro – 12 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Theriaca Magn. – 2 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Mitridati – 2 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Phil. Rom. – 2 onzas - por 12 sueldos.

It. Dimuses choest, conf. – 3 onzas - por 1 libra 4 sueldos.

It. Requies Mag. Gal – 2 onzas - por 16 sueldos.

It. Conf. benedicta lax. – 12 onzas - por 12 sueldos.

It. Conf. merq. pira – 18 onzas - por 18 sueldos.

It. Copf. diacolochintidos – 4 onzas - por 16 sueldos.

It. Conf. hiera logos – 3 onzas - por 12 sueldos.

It. Conf. sentilis cord. contra melan – 1 onza ½ - por 1 libra 16 sueldos.

It. Conf. hiacintors – 1 onza - por 1 libra 4 sueldos.

It. Lapis ematitis pp. – 4 onzas - por 8 sueldos.

Pildoras

It. Pil. fumoterra – 1 onza.

It. Pil. artheticars – 2 dracmas. 

It. Pil. faetidars – 1 onza. 

It. Pil. contra flux. Nic – 4 dracmas. 

It. Pil. aggregaticars – 4 dracmas. 

It. Pil. de agarico – 1 onza.       

Todos valen 5 libras 2 sueldos

“Troçiscos

It. Troc. Gal. Nic. – 2 dracmas – 10 sueldos.

Troc. de charane – 4 dracmas. 

Troc. de Rhab. – 2 dracmas.

It. Troc. de berberis – 4 dracmas. 

Troc. de Absinthio – 4 dracmas.
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Troc. de Alandal – 3 dracmas.

Troc. de cappbus – 1 onza.

Todos valen 1 libra 17 sueldos 6 dineros.

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

19 libras 19 sueldos 6 dineros

“Aguas

It. Agua Napha – 24 onzas - por 8 sueldos.

It. Agua rosars – XII libras – por 1 libra 16 sueldos.

It. Agua viperina – XXVI libras – por 2 libras 12 sueldos.

It. Colirii lamfranci – 12 onzas - por 6 sueldos.

It. Ag. cytoneors – 6 onzas - por 2 sueldos.

It. Ag. caprosars – VI libras – por 18 sueldos.

It. De todas las demas aguas quarenta y quatro libras – 44 libras – por 4 libras 
8 sueldos.   

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

10 libras 2 sueldos

Resumen de toda la cuenta

Caxina 1ª 88 libras 8 sueldos.

Cax.ª 2ª 60 libras 10 sueldos.

Cax. ª 3ª 43 libras. 

Cax.ª 4ª 13 libras 3 sueldos.

Cax.ª 5ª 10 libras 10 sueldos.

Cax.ª 6ª 5 libras 2 sueldos 6 dineros.

Cax.ª 7ª 10 libras 16 sueldos.

Cax.ª 8ª 13 libras 4 sueldos.

Cax.ª 9ª 15 libras 7 sueldos.

Cax.ª 10ª 15 libras 4 sueldos.

Cax.ª 11ª 15 libras 9 sueldos 6 dineros.

Cax.ª 12ª 10 libras 2 sueldos.

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

302 libras 2 sueldos

“De dos farmacopeas una Balenciana y otra Catalana. Un Dioscorides en latin 
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y tambien Laguna. y ocho libros mas diferentes de mediçina  - entre todos 
cinquenta y dos libros. (todos) 5 libras 4 sueldos. 

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

307 libras 6 sueldos

“Nosaltres los infrascrits Priors del Collegi dels Apothecaris de la present ciutat de 
Leyda fem fe, y verdadera  relacio, que havem mirat ab molta atencio, y examinat 
lo memorial retroscrit de les medicines, casco de Botiga, y demes en les sis fulles 
de dit memorial contengut, que era tot del qº Joseph Frances de Urriza apott. 
de la present ciutat, y havem vist, y judicat que monte tot la suma, y cantitat de 
trescentes, set lliures, y sis sous, son 307 lliures 6 sous y pera que conste fem 
la present certificatoria, a instancia de la senyora Theresa Frances, y Balaguer 
muller que fou dit Joseph Frances. En Leyda vuy a 30 del mes de juliol, del any 
1665.

Yo Hyasinto Gispert Apott. de Lleyda, Ramon Ferrer Apotecari de Lleida prior del 
Colegi.

Testimonis Honor Raymundie Ferrer Pharmacopola Ilerda et Josephus Vilafranca 
juvenis Pharmacopola in dicta civitate habitator. 

ARXIU CONSULTAT

AHLL (Arxiu Històric de Lleida). Sig. 286, folis 95-98. Testament de Josep 
Francès.       

AHLL. Sig. 285, f. 194-196. Inventari dels béns de l’apotecari Ramon Ferrer      

AHLL. Sig. 285, f. 161-162, 272-273. Inventari de l’hospital.         

AHLL. Sig. 286, folis 233. Testament de Teresa Balaguer.

AHLL. Sig. 285, folis 65-76v. Inventari dels béns de Josep Francès.     
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EL METGE JAUME CLAVER I GRANELL (+ LLEIDA, 1714)

CAMPS SURROCA, Manuel; CAMPS CLEMENTE, Manuel; CAMPS ALER, Blau

RESUM. Jaume Claver va ser un metge lleidatà que va destacar en el camp de la 
Medicina local, tant en la tasca assistencial pública i privada com en la docent en 
l’etapa final de l’antiga Facultat de Medicina. També mostrà la seva ideologia política 
de signe borbònic. Exposem en l’article els aspectes més humans, familiars i científics 
que el caracteritzaren

Paraules clau: Jaume Claver. Metges 1714. Lleida. Guerra de Successió.     

RESUMEN. Jaume Claver fue un médico leridano que destacó en el campo de la Medicina 
local, tanto en la vertiente assistencial pública y privada como en la docente en la etapa 
final de la antigua Facultad de Medicina. También mostró su ideologia política de signo 
borbónico. Exponemos en el articulo los aspectos mas humanos, familiares i científicos 
que lo caracterizaron.  

Palabras clave: Jaume Claver. Médicos 1714. Lleida. Guerra de Successió.

     

Sobre Jaume Claver, ja havia publicat un treball en el Butlletí Mèdic de Lleida 
(1997) en col·laboració amb el meu pare, el doctor Manuel Camps i Clemente. 
Però atès que en el transcurs de la seva llarga malaltia i mort, el 15 de juny de 
2013, he obtingut més dades sobre aquest metge de Bellvís, i també amb un 
millor bagatge de coneixements sobre literatura mèdica antiga que quan vam 
escriure el primer article, he volgut reescriure’l, tenint en compte, a més, que el 
1714, any de la mort de Jaume Claver, constituí el punt de partida d’una història 
inacabada, la de la llibertat de Catalunya.  Com és natural, he volgut que l’esperit 
del meu pare continués participant en la represa d’aquell primer escrit a dues 
mans, motiu pel qual també signa l’actual.     

Jaume Claver, fill del pagès de Bellvís (bisbat d’Urgell) Simon Claver i de Maria 
Granell, exercí la Medicina a la ciutat de Lleida.

Va contreure matrimoni el 21 de setembre de 1698, amb la vídua Maria Mollet, 
que havia estat casada amb Albert Vilanova, amb el qual tenia una filla de nom 
Dionisa i un fill de nom Francisco, que era religiós.

Jaume Claver vivia al carrer del la Coltelleria, de la parròquia de Sant Joan, en 
una casa propietat dels hereus d’Albert Vilanova.

Va ser metge de capçalera i catedràtic de la Facultat de Medicina des de l’any 
1700 fins a la seva mort, ocorreguda el 9 de desembre de 1714, i també metge 
de l’Hospital de Santa Maria. 

Quan va morir, cent divuit clients encara li devien 487,57 lliures de visites que 
els hi havia fet, xifra no gens menyspreable. La quantitat de debitors era força 
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important si es té en compte que després de la guerra la població de Lleida havia 
estat reduïda a sis cents focs o veïns, dels quals cent tres eren llars de vídues i 
miserables, seixanta quatre de religiosos i seixanta vuit de capellans.   

Després de l’escampada de 1707, la ciutat es va quedar sense apotecaris i van 
ser els especieres Esteve Miret i Domingo de Dios els que van servir les receptes 
dels metges als habitants i als pobres, sense cobrar.

En una carta adreçada a la Paeria el 13 de maig de 1712, els citats especieres 
sol·licitaven poder continuar fent el mateix servei, especialment als pobres de 
l’hospital. 

Desitjaven ser examinats i habilitats per seguir regentant les seves botigues sense 
que els apotecaris absents durant la guerra, en retornar a la ciutat, els hi ho 
poguessin impedir. D’aquesta manera, el 14 de juny de 1712 van ser examinats 
pel doctor Jaume Claver, obtenint la llicència per practicar l’exercici legal de 
l’apotecaria.

Domingo de Dios i Almenar, originari de Fraga, es va casar amb Maria Paula, 
filla del doctor Gabriel Fàbregues, que com Antoni Mirarnau i Jaume Claver va 
ser catedràtic de la Facultat de Medicina en els últims anys de la institució. 
Maria Paula, després de la mort de Domingo de Dios el 1745, va heretar la 
seva apotecaria, situada al carrer de l’Hospital de la parròquia de Sant Llorenç 
i es va casar en segones núpcies amb l’apotecari Josep Soler, el qual va donar 
continuïtat a l’apotecaria.     

Partidari de Felip V, Jaume Claver, després del setge i posterior capitulació de les 
tropes austriacistes de Lleida el novembre de 1707, va ser un dels homes elegits 
pel nou governador borbònic, el general belga comte de Louvigny, com a membre 
de la primera junta de govern municipal, càrrec que va ocupar fins a la seva mort.      

Orfe de pares i a punt de morir, el doctor Claver va fer testaments el 24 de 
novembre de 1714, i va elegir com a marmessors els doctors en Medicina Anton 
Mirarnau i Ramon Escuer i els reverents i beneficiats de la Seu de Lleida, Batista 
Vila i Francisco Vilanova.

El doctor Anton Mirarnau, havia nascut a Soses el 18 de juliol de 1666, i com el 
doctor Claver va estar també molt vinculat a la Paeria.

El doctor Ramon Escuer, era metge de Bellvís, on havia estat conduït el 12 
d’agost de 1699 per la quantitat anual de 50 quarteres “de blat bo i rebedor”.

En el seu testament, Jaume Claver va elegir sepultura en l’església de Sant Joan, 
en el vas del quòndam Albert Vilanova, primer marit de la seva muller, amb 
l’assistència de la confraria de Santa Maria la Vella dels Claustres de la Seu.

Pels bons serveis que havia rebut de la seva muller Maria Mollet, el doctor Jaume 
Claver li va donar vint-i-cinc lliures moneda barcelonesa.

A la seva fillastra Dionisa, també pel mateix concepte, li va donar, per quan es 
casés o es fes religiosa, 150 lliures, quantitat suficient pel fet que el seu pare 
biològic, Albert Vilanova, l’havia dotat amb la mateixa finalitat, amb 250 lliures.

Manuel Camps Surroca; Manuel Camps Clemente; Blau Camps Aler
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El metge Jaume Claver i Granell (+ Lleida, 1714)

L’altre fillastre del doctor Jaume Claver, el religiós Francisco Vilanova, era obtentor 
d’un benefici eclesiàstic perpetu, sota la invocació de Santa Agnès i octavari de 
Sant Pere i Sant Pau, fundat en la Seu de Lleida.

Per ésser admès a la residència d’aquest benefici, aquest fillastre necessitava 85 
lliures moneda barcelonesa, motiu pel qual i atès el bon tracte que havia rebut 
d’ell, Jaume Claver va ordenar que se li prestés graciosament dels seus béns 
aquesta quantitat, fins que els seus hereus volguessin recobrar-la.

Per la salut i repòs de la seva ànima, va voler que se celebressin setanta cinc 
misses baixes, a quatre sous de caritat cadascuna, repartides equitativament 
entre els convents de Sant Domingo, el de Carmelites Descalços i el de Nostra 
Senyora de les Sogues, aquest últim del terme de Bellvís i, a més, el trentenari 
de Sant Amador al convent de Vinganya (Seròs) i la missa de la Redempció a 
l’església del Col·legi de Nostra Senyora de la Mercè, de Lleida.

Molt arrelat a la família original, el doctor Claver va fer construir una nova 
sepultura a l’església de Bellvís per traslladar les restes dels seus pares i els de 
dos fills que tenia enterrats a la vila d’Alguaire.

El dia que es fes el trasllat, es cantaria un reconeixement amb dotze sacerdots, 
donant-los-hi un ral de vuit a cadascun amb l’obligació, a més, de celebrar dos 
misses cadascun per les ànimes dels seus pares i de la seva. Per aquesta feina 
però, no caldria invitar-los a menjar. A més, en aquest acte es cremarien sis atxes 
grogues. 

Trot aquest acte de trasllat i funeral l’havia concertat amb el rector de Bellvís, en 
presència de Jaume Joan Borràs, també de Bellvís.

Quan va fer el testament, la seva muller Maria Mollet esperava un fill, al qual li 
va deixar, tant si fos nen com nena, deu lliures moneda barcelonesa per drets de 
llegítima.     

El matrimoni tenia dos fills, de noms Josep (14 anys) i Anton (8 anys), als quals 
va instituir hereus a parts iguales.

En el cas que aquests dos fills no poguessin heretar, ja fos per mort o per altres 
circumstàncies, va instituir hereu a Déu i a la seva ànima, manant que dels rèdits 
de la seva heretat es fundessin sufragis piadosos per la seva ànima i les dels seus.  

Nomenà tutors i en el seu cas curadors de les persones i béns dels seus fills, els 
citats doctors en Medicina Ramon Escuer i Anton Mirarnau i el reverent Batista 
Vila.

El doctor Claver va fer també memòria que devia als hereus del botiguer de Lleida 
Jaume Miquel, per un compte de roba de la seva botiga, 12 rals de vuit; i també 
que el pagès Josep Romeu, de la vila de Sudanell, li devia quatre dobles d’or que 
ell havia deixat graciosament a la seva muller Apolònia Romeu i Cortit, amb la 
finalitat de replegar la collita de 1714.

Van testimoniar el testament, el doctor en drets Joan Baptista Sabata i el pagès 
Miquel Ribera, de Lleida.   
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El seu fill gran, Josep, l’any següent al de la seva mort, quan tenia 15 anys 
complerts, el 5 de maig de 1715 va fer testament dels béns que li corresponien per 
dret d’herència, pel fet de voler vestir l’hàbit de religiós de l’ordre de Predicadors 
de Sant Domingo de Guzman (“ab la consideració que els professos en religió 
son reputats per moros”). Elegí com a marmessors els mateixos dos beneficiats 
de la Seu de Lleida que havia triat el seu pare quan va testar, Francisco Vilanova, 
germanastre seu, i el seu oncle Josep Vidal, fuster de Lleida que vivia al carrer 
Major i al qual estava molt unit.

En el cas de morir abans de vestir l’hàbit religiós, deixà al criteri dels dos 
marmessors el triar el lloc on seria soterrat el seu cos i, a més, volia que se li 
celebressin cent misses resades amb la caritat de cinc sous cadascuna, també en 
les capelles on volguessin aquells. 

A la seva mare, mentre visqués, li deixà l’usdefruit íntegre de tota la seva heretat, 
amb el pacte que essent ell profés en l’esmentada religió o en una altra, d’aquest 
usdefruit la usufructuària li hauria de donar 10 lliures barceloneses anuals i, 
morta aquesta, l’usdefruit s’hauria d’aplicar a la propietat del seu hereu, que era 
el seu germà Anton, el qual continuaria pagant-li les 10 lliures anuals mentre 
visqués. 

Com hem dit abans, el doctor Jaume Claver vivia en una casa del carrer de la 
Coltelleria. En una de les parets de la casa, en un amagatall que es va fer, guardava 
vint-i-una dobles de quatre espanyoles, cinc dobles de dos (tres espanyoles i dos 
lluïses), tres dobles d’or senzilles espanyoles, tres dobles d’or senzilles franceses 
i dos-cents rals de vuit mexicans.

El doctor Claver va morir en l’habitació on acostumava a fer vida, que era una 
cambra-dormitori, separades les dues parts per una cortina d’estamenya verda 
amb sanefa “d’esfiladís” del mateix tint. Allí hi havia, com a més important, la 
llibreria de Medicina; i el llit de repòs, fent joc amb la cortina, estava cobert amb 
flassada del mateix color. 

En la cambra, guarnida amb quatre bancs respatllers, dos cadiretes i un bufet de 
noguer, així com dos tauletes de pi i una tauleta de noguer, el doctor Claver tenia, 
entre altres coses, una escudella de plata amb una ansa en forma de petxina i 
tres capses per guardar tabac: una de plata i dues de marfil, una d’elles decorada 
amb un cèrcol de plata.

Completaven la cambra els objectes religiosos, molt habituals en les cases de 
famílies benestants de la seva època: un Sant Crist de llautó amb creu i peanya 
de fusta daurada, una imatge de Sant Josep i una altra de la Concepció, també 
daurades i uns canelobres de coure.

El doctor Claver vestia amb camises generalment de lli i algunes de tela i vestits 
de color en general fosc (tonalitats gris ferro, perla fosca o negra): jupa, valons i 
a l’hivern gambeto. 

Una de les jupes, de color de perla obscura, era adornada amb botonada de fil de 
plata i un dels dos gambetos era de color canyella.
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Tenia també una capa de graps de color blau amb tres botons i traus de fil de 
plata i una altra de “barragan” (tela de llana impermeable).

L’establia de la casa l’ocupava una euga de color castany fosc, ensellada i amb 
les brides corresponents, que devia servir també com a medi de transport del 
metge Claver. També, en aquest entorn, es guardaven l’ordi, el blat, les llavors de 
cànem i la farina de blat.       

El més important de tot era la seva llibreria de Medicina, composta per 53 
volums, dels quals, en 5 no consta l’autor; i la resta la integraven llibres de 26 
autors coneguts, la majoria dels quals (80,76%) eren autors de l’època moderna, 
el 15,38% autors antics i el 3,84% autors universitaris de la baixa edat mitjana.

Entre els autors moderns predominaven els espanyols (42,85%), seguits dels 
italians (33,33%), francesos (14,28%) i alemanys (9,52%).          

LLIBRES D’AUTORS ANTICS O CLÀSSICS

Incloem en aquest grup tots aquells autors que van viure i escriure abans de l’any 
1153, que es l’any considerat com de l’inici de la Baixa Edat Mitjana.

*Galèn. El doctor Claver tenia obres d’aquest metge pergamès (Pèrgam, 129-
200), que va ser l’autor més present en les llibreries dels metges catalans dels 
segles XIV al XVIII (94,11%). Galè va sintetitzar la tradició mèdica grega i va ser 
un dels escriptors més prolífics de l’antiguitat, tractant els més diversos temes 
(deontològics, fisiològics, patològics i terapèutics). Afirmava que el metge havia 
de dominar la lògica, la física i l’ètica i que, aquell que no dominés aquests 
coneixements, no seria mai un bon metge sino simplement un receptador. Els 
seus tractats foren durant molt temps els textos fonamentals de l’ensenyament 
mèdic. Concretament, la biblioteca del doctor Claver  contenia, per separat: 1) 
“Set tomos de las obras de Galeno”. 2) “Obras de Galeno, altres dos tomos”. 3) 
“Un tomo Galenus Pergameneus”. 4) “Un tomo Comentarii Galenii” (no se cita 
el comentador).

*Aeci d’Amida (Amida, Mesopotàmia, 520-560). Aquest autor, que va escriure 
la famosa enciclopèdia mèdica coneguda com “Tetrabiblion”, no apareix en 
biblioteques de metges catalans dels segles XIV i XV. Comença a ressorgir a partir 
del segle XVI. La llibreria del doctor Claver contenia un tom d’aquest autor inscrit 
com “un tomo Aetius”, que també hem vist en la biblioteca del metge d’Arbeca, 
Josep Lluch (1642). 

*Constantí l’Africà (Cartago, 1020-1087). Autor de l’Escola de Salern que es 
va convertir i va ingressar a la comunitat benedictina de Monte Casino, on es 
va dedicar a traduir obres mèdiques de l’àrab al llatí, entre les quals destaca “el 
Kitab al-Malaki d’Ali-Abbas (Pantegni)”, on exposà de forma ordenada la teoria 
i la pràctica de la Medicina. És un escriptor poc freqüent en llibreries de metges 
catalans dels segles XIV-XVIII (5,88%). No l’hem descobert en biblioteques de 
metges lleidatans antigues. El doctor Claver però, en tenia un tom inscrit com “un 
tomo Constantinus Africanus”. 
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*Pau d’Egina (Egina, 625-690). Autor grec que com Aeci d’Amida no es troba 
en llibreries de metges catalans dels segles XIV i XV, ressorgint a partir del segle 
XVI. Va ser autor d’un “Epitome medicae” i també d’un tractat de les facultats 
dels aliments. El doctor Claver en tenia un tom inscrit com “un tomo Paulus 
Egineta”, que també vam localitzar en la biblioteca del metge de Cervera Pere 
Joan Castelló (1726). 

LLIBRES D’AUTORS UNIVERSITARIS DE LA BAIXA EDAT MITJANA

Incloem en aquesta secció els autors compresos entre l’inici de la Baixa Edat 
Mitjana a Catalunya, l’any 1153 (reconquesta de Siurana, al Tarragonès), i el 
començament de l’Època Moderna, l’any 1516 (mort de Ferran el Catòlic). Durant 
aquest període de 363 anys, hi hagué uns quants autors que van influir, amb més 
o menys intensitat, sobre els coneixements mèdics dels nostres metges. Els més 
importants eren metges que, a més de la pràctica, es dedicaven a la docència en 
les universitats medievals, sobretot a partir del segle XIV. Els més importants van 
ser Bernat de Gordon, Arnau de Vilanova, Ugo Senensis i Bartolomé Montagnana. 

En la llibreria del doctor Claver no hi havia cap llibre d’aquests autors principals. 
Però en tenia un d’autor més secundari:

*Alexandre Benedetti (1460-1525). Metge italià successor del professor 
d’Anatomia de Pàdua Gabrieli Zerbi, que va escriure una Anatomia (1493) i 
va construir un amfiteatre anatòmic. Alexandre Benedetti estava present en 
el 23,52% de les biblioteques de metges catalans dels segles XIV-XVIII. El 
doctor Jaume Claver tenia en la seva biblioteca un tom inscrit com “un tomo 
Alexandrinus Benedictus”. No hem trobat obra d’aquest autor en altres llibreries 
de metges lleidatans. 

LLIBRES D’AUTORS DE L’èPOCA MODERNA

L’època moderna s’inicia a Catalunya amb la mort de Ferran el Catòlic, l’any 
1516. Un fenomen molt important d’aquest període va ser l’extraordinària difusió 
dels llibres a causa del naixement i el desenvolupament de la impremta. Es 
podien fer milers de còpies d’un llibre sense l’aplicació de la tinta directament 
per la mà de l’home. 

A mesura que avançava el temps, els metges anaven col·leccionant més llibres 
i les seves biblioteques s’anaven enriquint, sobretot a partir de la segona meitat 
del segle XVI, principalment a Barcelona, però també en les altres ciutats i pobles 
de Catalunya.      

En aquestes llibreries, si bé perduraven els autors antics i medievals, el que 
realment les omplia eren llibres d’autors moderns, com va passar també en el 
cas de la del doctor Jaume Claver que estem analitzant, en la qual hem constatat 
els següents autors:
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*Autors italians

Vido Vidio (Florència, 1508-1569). Documentat en la llibreria de Jaume Claver 
com “un tom Vidos”, podria correspondre a un text d’aquest anatòmic italià, 
autor d’una important “Chirurgia” (1554) i també de l’obra “De anatome corporis 
humani” (1596), que formava part del tractat “Universae artis medicinalis” 
(1596). Aquest autor es trobava en un 36,36% d’una sèrie de biblioteques 
de metges catalans dels segles XVI-XVIII que vam estudiar, però no l’havíem 
localitzat en la de cap metge lleidatà.

Jacobus Lusitanus. Inscrit en el document com “dos tomos Jacobus Lusitanus”, 
podria correspondre a Joao Rodrigues de Castelo Branco (Castelo Branco, 
1511-Salònica, 1568), conegut com Amati Lucitani, metge portuguès d’origen 
jueu, format a Salamanca. Malgrat el seu origen portuguès, va fer la seva tasca 
a Itàlia. Va ser comentarista de Dioscòrides, però sobretot és conegut per la seva 
obra Centúries mèdiques, llibre de cures mèdiques reunides en grups de cent fins 
un total de set.  Aquest autor el vam localitzar en el 63,63% de biblioteques de 
metges catalans antics dels segles XVI al XVIII, inclosos els metges de Cervera 
Pere Joan Castelló (1726) i Francesc Cases (1743).    

Eustaquius Rudius (1551-1611). Professor de la Universitat de Pàdua i mestre 
també, entre altres docents d’aquesta Universitat, del gran William Harvey 
(Folkestone, 1578-1657). Va escriure el llibre “De virtutibus et vitiis cordis”, obra 
que influiria en la ment privilegiada d’aquest deixeble. Rudius formava part d’un 
27,27% de les biblioteques de metges catalans dels segles XVI-XVIII. La llibreria 
del doctor Claver contenia “un tomo Eustachius Rudius”. 

Hyeronimus Cardanus (Milà, 1501-Roma, 1576). Professor de Medicina a Pavia 
des de 1559 i a Bolonya a partir de 1562, va morir a Roma. Va tenir una vida 
difícil pel seu origen (era fill natural) i per la mala sort de dos fills seus, un 
executat per assassí i l’altre desterrat per lladre. La seva obra va ser variada, 
però sobretot mèdica. Va fer comentaris crítics dels escrits hipocràtics. Entre 
diverses obres soltes, es publicà també la seva Òpera Omnia (Lió, 1663). A 
Cardà l’hem localitzat en el 36,36% de les biblioteques de metges catalans de 
l’època moderna. El doctor Claver tenia un tom d’obra seva, anotat per l’escrivà 
com “un tomo Hyeronimus Carda”.

Donatus Antonius ab Altomari. Metge napolità del segle XVI, que l’hem localitzat 
en el 45,45% de les biblioteques de metges catalans dels segles XVI-XVIII. El 
doctor Claver en tenia un llibre anotat com “un tomo Anthonius Abaltomari”, 
sense especificar-se en el document de quina obra es tractava de l’autor. També 
l’hem localitzat en la biblioteca del metge d’Almenar Joan Escolà (1647), que 
tenia un “Donat de Altomari tomo gran”. 

Girolamo Mercurialis (1530-1606). Metge que va criticar l’autenticitat dels 
escrits hipocràtics des d’un punt de vista filològic i va ser professor a Pàdua, 
Bolonya i Pisa. Va escriure sobre l’art de la gimnàstica, inspirat en els esports 
grecs antics, amb el qual va ser pioner en aquesta matèria. També va  tractar 
sobre la pesta, arran de l’epidèmia de 1574, que entre altres llocs d’Itàlia va 
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atacar Pàdua. Té obra sobre el tifus exantemàtic i va utilitzar  també el gènere 
conciliar d’origen medieval basat en sèries d’històries clíniques, però a l’estil 
renaixentista de les anomenades observacions. Com el metge espanyol Mercado, 
Mercurial és conegut per la seva obra pediàtrica. En la llibreria del doctor Claver 
hem localitzat obra seva anotada per l’escrivà com “un tomo de Mercurialis”, 
autor que havíem localitzat en el 27,27% de biblioteques de metges catalans 
dels segles XVI-XVIII.          

Víctor Trincavellus Venetus (1496-1568). Metge de Pàdua, successor de la 
càtedra de G.B. da Monte, que cultivà el gènere de les observacions renaixentistes. 
La seva obra l’hem trobat en el 27,27% de les biblioteques de metges catalans 
dels segles XVI-XVIII. La del doctor Claver contenia un llibre documentat com “un 
tomo Víctor Trincavellus Venetus”.   

*Autors francesos

Joannes Fernelius (1497-1558). Professor a París considerat com una de les 
grans figures de l’humanisme mèdic europeu. Va ser un gran clínic. La seva obra 
“Universa Medicina”, que va tenir nombroses edicions fins a finals del segle XVIII, 
la va dividir en les tres grans parts que conformaven la clínica clàssica: fisiologia, 
patologia i terapèutica. En la biblioteca de Jaume Claver es documentà “un tomo 
Joannes Fernelius”. Un altre metge lleidatà, de Cervera, Francesc Cases (1743), 
també tenia dos llibres del gran clínic francès, obra del qual l’hem localitzat en el 
54,54% de llibreries de metges catalans dels segles XVI-XVIII.

Jacobus Holerius(1498-1562). Metge humanista francès i professor a París 
que va comentar les obres d’Hipòcrates i Galè, tasca que van seguir fent els 
seus deixebles Louis Duret (1527-1586) i Anucio Foes o Foësius (1528-1591). 
Holerius l’hem localitzat en el 45,45% de les biblioteques de metges catalans 
dels segles XVI-XVIII. El doctor Jaume Claver tenia “un tomo Jacobus Olerius”.        

Lasari Riverius (1589-1655). Professor de Montpellier que va defensar la teoria 
de Harvey i va ser també el principal eclèctic francès, conciliador del galenisme 
amb la iatroquímica de Paracels, escola que buscava l’obtenció de medecines 
a partir de compostos inorgànics. El seu deixeble Raymond Vieussens (1635-
1715), va ser el metge de Montpellier que més va defensar la iatroquímica. 
Hem localitzat obra de Lazarus Rivière en el 27,27% de biblioteques de metges 
catalans dels segles XVII-XVIII. En tenien els metges de Cervera Pere Joan 
Castelló (1726) i Francesc Cases (1743). El doctor Claver tenia ”dos tomos 
Lasari Riverius”. 

*Autors alemanys

Daniel Senartus (Breslau, 1572 - Wittemberg, 1637). Professor de la Universitat 
de Wittemberg, les idees del qual van ser importants per al desenvolupament 
de la química mèdica. Una de les seves obres va ser “De chemycorum cum 
Aristrotelicis consensu ac dissensu”. Estudià també l’escarlatina i el xarampió. 
L’hem localitzat en el 27,27% de les llibreries de metges catalans dels segles XVI-
XVIII. Hem descobert obra en les biblioteques dels metges cerverins Pere Joan 
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Castelló (1726) i Francesc Cases (1743). La del doctor Claver contenia “quatre 
tomos Daniel Senartus”.

Valerius Cordus (Erfurt, 1515-1544). Valerius Cordus, fill del botànic Euricius 
Cordus, que havia fet un jardí botànic a Erfurt i un altre a Marburg, va estudiar a 
Marburg i després a Wittemberg i va ser un comentador de Dioscòrides. Una de 
les seves obres, “Dispensarium pharmacorum” (1535), es considerada el primer 
petitori farmacèutic pel fet d’establir les normes per a la preparació de receptes. 
També va sintetitzar l’èter sulfúric, que molts anys després, en el segle XIX, va ser 
utilitzat en anestèsia (1842).  Valerius Cordus va morir molt jove a Itàlia. Hem 
localitzat obra seva en un 27,27% de les biblioteques de metges catalans dels 
segles XVI-XVIII. La de Jaume Claver contenia “dos tomos Valerius”.      

*Autors espanyols

Luis Mercado (Valladolid, 1525-1611). Conegut com el Sant Tomàs de la 
Medicina, va ser un dels metges galenistes més il·lustrats del Renaixement i 
metge de cambra dels reis Felip II i Felip III. Professor a Valladolid, va recopilar el 
saber mèdic del seu temps. La biblioteca del doctor Claver contenia “dos tomos 
de Mercado”, “un tomo Practica Mercanti” i “un tomo Ludovicus Mercatus”. 
L’obra de Mercado va ser molt consultada pels metges catalans dels segles XVI-
XVIII i n’hem localitzat també en les llibreries dels metges de Cervera Pere Joan 
Castelló (1726) i Francesc Cases (1743). 

Christoforus a Vega (1510-1573). Hem localitzat obra seva en el 63,63% de 
les llibreries de metges catalans dels segles XVI-XVIII. El doctor Claver tenia “un 
tomo de Christoforus a Vega”, metge que va ser professor a Alcalà de Henares i 
un dels millors traductors d’Hipòcrates i Galè. Obres seves són una traducció dels 
Aforismes (1662), el “Liber prognosticorum Hippocratis” (1551), “Commentaria 
in libros Galeni de diferentiis febrium” (1553), etc. També el metge de Cervera 
Francesc Cases (1647) tenia un “llibre en fol. int. Christofori a Vega” i el metge 
d’Almenar Joan Escolà (1647) en tenia tres: “Cristofol de Vega de la diferencia 
de les febres”, “Christofol de Vega tomo gran” i “ Llibre dels pronostichs de 
Hipocrates de Cristofol de Vega”.

Pedro Miguel de Heredia (c.1578-1659). Hem localitzat obra seva en el 
9,09% de les biblioteques de metges catalans dels seglers XVI-XVIII. Va ser 
professor a Alcalà de Henares. El doctor Claver tenia “un tomo Heredia”, que 
podria correspondre al text de pediatria sobre la diftèria (1665) o bé referir-se 
al text “Opera medicinalium”(1673), on tracta també dels efectes de la quina 
en les febres palúdiques, tractament nou aleshores. També ens consta un llibre 
d’Heredia a la biblioteca del metge de Cervera Francesc Cases (1743).  

Enrique Jorge de Enriques. El doctor Claver tenia “un tomo Enriquez”, que 
podria correspondre al llibre de deontologia mèdica “Retrato del perfecto medico” 
(1595) de Enrique Jorge de Enriques.

Joanne Baptista Navarro. Nat el 1558, té obra escrita editada a Saragossa i 
València. Autor que el vam localitzar en el 9,09% de llibreries de metges catalans 
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dels segles XVI-XVIII. El doctor Claver en tenia un documentat com “un tomo 
Navarri”.

Matias García. Catedràtic d’Anatomia de la Universitat de València a mitjan 
segle XVII. Com a Joan Baptista Navarro l’hem localitzat en el 9,09% de les 
biblioteques de metges catalans dels segles XVII i XVIII. En tenia un llibre el 
metge de Cervera Francesc Cases. El doctor Claver tenia “dos tomos Garcia”, els 
quals podrien correspondre als escrits sobre la circulació de la sang amb idees de 
tradició galènica, contràries a Harvey (1578-1657).

Jaume Segarra (+1596). Natural de Tàrrega i doctorat el 1575, va ser un autor 
bastant llegit pels metges catalans dels segles XVI-XVIII, on el localitzem en el 
54,543% de les seves biblioteques. Va ser professor de l’Acadèmia de Medicina 
de València i  comentarista de Galè i també autor de “De Medicina, de natura 
hominis, de temperamentum”. Tenien obra seva els metges de Cervera Pere Joan 
Castelló (1726) i Francesc Cases (1743). En la llibreria del doctor Joan Escolà, 
d’Almenar, hem localitzat un “Jaume Segarra de València” (1647). La del doctor 
Jaume Claver contenia “dos tomos Jacobus Sagarra”.  

Matias de Llera. Metge del segle XVII natural de Lacorvilla (Saragossa), catedràtic 
de la Facultat de Saragossa des de 1652 fins a 1676 i metge de cambra de 
Carles II i de Joan d’Àustria. Lacorvilla, va pertànyer al corregiment de Las Cinco 
Villas i a uns dos kilòmetres es troba l’ermita de Yéquera. El doctor de Llera va 
escriure vàries obres: 1) “Examen e informe de orden de la imperial Ciudad de 
Zaragoza, dado sobre las aguas de Marlofa, y diferencia que se conoce entre 
ellas y las del río Ebro, para deliberar la elección de aquellas que se consideran 
mas saludables”. 2) “Manus medica dexterae quinque digitos continents: primo, 
disputationem in duos Galeni libros de febricium diferentiis; secundo, de curandi 
ratione per sanguinis missionem; tertio, controversia de purgatione; quarto, de 
crisibus; quinto, consultandi rationem” (Saragossa, 1666). 3) “Cloavis totius 
Medicinae” (Lió, 1674). El doctor Clavé tenia “un tomo Llera”.  

Bravo. Inscrit en la biblioteca del doctor Claver com “tres tomos Barvi”, ens ha 
portat a pensar en un error gràfic i que en realitat, probablement, Barvi podria 
referir-se a Bravi. En aquest cas, segurament es tractaria d’un dels dos metges 
espanyols més cèlebres de l’època moderna de cognom Bravo: Juan Bravo de 
Piedrafita o Gaspar Bravo de Sobremonte Ramirez. El primer, l’hem localitzat en 
el 18,18% de les llibreries de metges catalans dels segles XVI-XVIII. Va néixer 
en la primera meitat del segle XVI a Piedrafita (Osca), motiu pel qual se’l coneix 
com el piedrafitano. Va ser professor de Salamanca durant 36 anys i un dels més 
distingits comentaristes d’Hipòcrates i Galè. Va escriure  obres sobre medicaments 
simples, naturalesa i causes de la hidrofòbia, les diferents causes del gust i de 
l’olor i sobre els purgants. L’altre metge, el doctor Gaspar Bravo de Sobremonte 
Ramirez (Aguilar del Campo, 1610-1683), l’hem localitzat en el 9,09% de les 
biblioteques de metges catalans dels segles XVII-XVIII, entre les quals la del metge 
de Cervera Pere Joan Castelló (1726). Aquest autor, un dels més importants del 
seu temps, va contribuir a la introducció a Espanya de les teories de Paracels. 
Va ser catedràtic de Filosofia i Cirurgia a Valladolid després de Mercado i Alfonso 
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Ponze de Santa Cruz i metge de cambra dels reis Felip IV i Carles II. Una de les 
seves obres, “Disputatio apologètica pro medicinae dogmaticae praestantia” (Lió, 
1699), contenia també aspectes sobre el tractament amb la quina.      

Altres llibres de la biblioteca

Un primer grup de llibres sense constància d’autor el formen: “Un tomo Practica 
in Chirurgia”, “un tomo Historia Anatomica”, “un tomo Practica Catalana” i “un 
tomo Fructus Medicina”.

L’altre conjunt és el constituït per llibres on l’escrivà anotà l’autor: “un tomo 
Serra”, ”dos tomos de Calapi”, “un tomo Burnet”, “un tomo Maroja”, “un tomo 
Felix Julianus” i “un tomo Petrus Bolete”.

Finalment, consta un grup de llibres sense títol: “una sort de llibres petits que per 
no tenir títol nos posan en llista”.

Dels llibres amb autor pensem que Serra, possiblement, es refereixi a un dels 
escriptors antics que porta aquest cognom, religiosos o laics, entre els quals 
però, no hem localitzat cap metge. Quant al cognom Burnet, és possible que es 
refereixi al teòleg anglès Tomàs Burnet (1635-1715), autor, entre altres obres, 
de “Telluris teoria sacra” (1680)  

ARXIU CONSULTAT

AHLL (Arxiu Històric de Lleida). Sig. 744, folis 25-28. Testament de Jaume Claver. 

AHLL. Sig. 742, folis 24-28. Inventari dels béns de Jaume Claver.

AHLL. Sig. 744, folis 43-44. Testament de Josep Claver (fill de Jaume Claver)  

AHLL Sig.288, fol. 82-93. Memorial de la llibreria de medesina del quondam Juan Scola 
Dr. en medicina.

BIBLIOGRAFIA

CAMPS CLEMENTE, M.; CAMPS SURROCA, M.: Inventari post mortem dels béns del Dr. 
Jaume Claver, catedràtic de l’Estudi General de Lleida. Butlletí Mèdic, núm. 8 (Col·legi de 
Metges de Lleida).

CAMPS SURROCA, M.: Inventaris de metges i cirurgians a Catalunya (segles XIV-XVIII). 
Discurs llegit en l’acte de recepció per l’acadèmic electe. Barcelona 2001. 

El metge Jaume Claver i Granell (+ Lleida, 1714)

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 39-50, ISSN: 0213-0718



50



51    Gimbernat, 2011 (*) vol. 61 pàg. 51-74, ISSN: 0213-0718

Gimbernat, 2014 (*) 61; 51-74

LA NISSAGA D’APOTECARIS VILAGINÉS DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS, 
AL SOLSONÈS (S. XVIII)

GUERRERO i SALA, Lluís;  ADAM i VIDAL, Jaume

 

RESUM:  Durant la cerca dels orígens de la professió farmacèutica a la vila de Sant Llorenç 
de Morunys (Solsonès), hem pogut localitzar una breu seqüència familiar d’apotecaris 
de nom Vilaginés, del segle XVIII. Les seves dades documentals són escasses, llevat el 
cas del primer, en Jaume Vilaginés, del qual aportem un inventari que permet deduir 
aspectes de la seva activitat i la relació amb la Pharmacopoea catalana de 1686.

Paraules Clau: Apotecaris, nissaga, Sant Llorenç de Morunys, inventari de farmàcia, 
segle XVIII.

RESUMEN: Durante la investigación de los orígenes de la profesión farmacéutica en la 
villa de Sant Llorenç de Morunys (Solsonés), hemos podido localitzar una breve secuencia 
familiar de boticarios de apellido Vilaginés, del siglo XVIII. Sus datos documentales 
son escasos, excepto  en el caso del primero, Jaume Vilaginés, del cual aportamos 
un inventario que permite deducir aspectos de su actividad y de su relación con la 
Pharmacopoea catalana de 1686.

Palabras clave: Boticarios, linaje, Sant Llorenç de Morunys, inventario de farmacia, siglo 
XVIII.

INTRODUCCIÓ

La comarca del Solsonès, situada dins la Catalunya central, té la seva capitalitat 
a Solsona. Es tracta d’una comarca que inclou les elevades serralades del 
Prepirineu al seu terç nord, que assoleixen els 2.300 m d’altura, i que es dirigeix 
cap el sud formant serralades cada vegada més baixes, amb altiplans, fins els 
600 m. La seva població total és en l’actualitat de 13.500 habitants, 9.000 
dels quals ocupen la seva capital, Solsona. El segon nucli de població és Sant 
Llorenç de Morunys, una vila del nord que centra un petit municipi de la Vall 
de Lord, a 950 m d’altura però voltada d’alts cims, que té 1.004 habitants. El 
seu equipament sanitari actual és un SubCap amb un sol metge, infermera i 
llevadora. La vila també disposa d’oficina de farmàcia, amb farmacèutica titular.

En el passat Sant Llorenç de Morunys tenia una població més reduïda, com podem 
veure en els fogatges de 1497 i 1553, i en el cens del comte de Floridablanca 
de 1787.

Segons el fogatge de 14971 la població de la vila era de 100 focs (unes 450 
persones) i la de la rodalia de la vall, 95 focs (unes 380 més), mentre el total 
del Solsonès tenia 1.012 focs (uns 4.554 habitants, la tercera part d’ara). Val 
a dir que hem comptat 4,5 persones per foc, però cal tenir en compte que en 
realitat molts focs podien constar de més persones i que alguns col·lectius ni es 
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censaven, per la qual cosa l’estimació real d’habitants a partir dels focs ha de ser 
més elevada. En aquell fogatge solament hi consta un sanitari, el mestre Johan 
Busquets, cirurgià. No queda clar el significat, sanitari o no, de Johan Barber. 

El fogatge de 1553 diu que en aquell any Sant Llorenç de Morunys té 135 
focs i la rodalia 962 (607 i 432 habitants, respectivament), mentre el total del 
Solsonès tenia 1.197 focs (uns 5.386). En aquell cens no hi consta de forma 
clara cap sanitari, per bé que inclou Antoni Barber3, que té un cognom que podria 
ser l’ofici, o un renom, com ha estat comú fins el segle XX a la comarca.

El cens del comte de Floridablanca de 1787 afirma que Sant Llorenç de Morunys 
tenia 929 habitants, quasi tants com ara, i la rodalia de la vall, La Pedra, La 
Coma, Guixers i Llinars sumaven 585 habitants més; mentre, Solsona en tenia 
2.751 i tot el Solsonès, 9.3114. En la part descriptiva diu que Sant Llorenç té 
dos “facultativos”, sanitaris, i que hi ha un “Hospital de Enfermos al cuidado de 
una muger (sic) viuda”. 

Pel que podem observar, ni Sant Llorenç de Morunys ni la part de la Vall de 
Lord més propera, no han variat gaire en població en els darrers 227 anys, ni 
tampoc el nombre de sanitaris titulars, per bé que els dispositius actuals i la seva 
capacitat de resolució no tinguin comparació.

La nostra recerca sobre l’Hospital de Pobres de la vila (1343 – 1940) ens 
ha permès trobar referències d’alguns sanitaris (metges, cirurgians, barbers, 
apotecaris, etc.).  En la llista de Segret5  sobre el capbreu de 1784 hi figura 
l’apotecari Jaume Vilaginés, del segle XVIII, a partir del qual hem iniciat una 
recerca sobre la seva activitat que ens ha permès trobar un llinatge al servei d’una 
apotecaria vilatana de l’època de la Il·lustració, situada al carrer de l’Estudi, avui 
de Sant Nicolau, a pocs metres de l’Hospital. 

LA NISSAGA

La primera notícia d’un apotecari que desenvolupa la seva professió a Sant 
Llorenç de Morunys als inicis del segle XVIII procedeix del inventaris del notari 
Josep Vidal i correspon al 17 d’abril de 17046; es tracta de Jaume Vilaginés.

Vilaginés és el nom d’un mas del terme municipal de Castellar de la Ribera 
(Solsonès), bressol familiar de l’apotecari. Jaume Vilaginés rep el baptisme el 13 
de febrer de 1653 a Solsona, i és fill de Jaume Vilaginés, paraire i d’Eugènia; li 
posen els noms de Joan, Jaume i Josep  i actuen com a padrins Melcior Rovira 
i Jerònima Rovira7. Probablement en Jaume Vilaginés pare, paraire, és germà de 
Ramon, propietari del mas, però aquesta relació no la podem demostrar. Ramon 
va tenir un fill, Josep Vilaginés, que apareix en un capbreu de 16978. 

Ramon Jordi cita9 que el 17 d’octubre de 1681, a Barcelona, el jove apotecari 
Joan Vilaginés actua com a testimoni d’una escriptura, juntament amb Salvador 
Pedrol, també apotecari. Possiblement no té res a veure amb aquesta estirp, però 
tampoc cal descartar-ho d’antuvi.

El 27 de setembre de 1656 es bateja Gaspar, Cosme i Damià, fill de Jaume 
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La nissaga d’apotecaris Vilaginés de Sant Llorenç de Morunys, Solsonès (s.XVIII)

Vilaginès (pare), del què diu que és quòndam, i d’Eugènia; actuen com a padrins 
el llicenciat Gaspar Blanc i Caterina Tuxones, vídua10.  El 28 d’octubre de 1691, 
Jaume Vilaginés, fadrí apotecari, fill de Jaume Vilaginés, paraire, i d’Eugènia, 
ambdós difunts, es casa a Solsona amb Jaumilla Farrer, donzella, filla de Josep 
Farrer, argenter, i de Patronila11. Hem pogut documentar que tenen quatre fills, 
un de nom Josep. El 3 d’octubre de 1692 es bateja a Solsona la filla de Jaume 
Vilaginés, apotecari, i li posen els noms de Jaumilla, Mariàngela, Jerònima i 
Francisca; actuen com a padrins el Dr. Antoni Villaró i Jaumilla Farrer, àvia de 
la batejada12.  El mateix any 1692 l’apotecari Jaume Vilaginés, és elegit per 
formar part d’una terna per a proveir una plaça de prohom per la jurisdicció 
episcopal de la ciutat de Solsona13, probablement com a pas previ per al procés 
d’elecció, per insaculació, del Consell de la ciutat. La primera aparició de Jaume 
Vilaginés a Sant Llorenç de Morunys és el 4 de març de1696 en ocasió del bateig 
d’una filla14, anomenada Maria, Francisca i Eugènia, que sembla que mor el 9 
de setembre següent. El 12 de desembre del mateix any neix, probablement 
prematura, i mor,  Jaumilla. Aquest apotecari no apareix en el capbreu de 1697, 
i sí en canvi altres sanitaris, com el doctor en medicina Jaume Casas (que morirà 
el 10 de novembre de 1725) i el cirurgià Josep Ferrer (que traspassa el 31 de 
gener de 1733). Més endavant, el 11 de gener de 1698 Josep Mayres, paraire, 
ven a Jaume Vilaginés, apotecari, la casa del carrer de l’Estudi de la vila de Sant 
Llorenç de Morunys15. El 3 d’abril de 1698 bategen un altre fill, Francisco, Josep i 
Ramon; en el registre del sagrament diu que eren “cònjuges de Solsona, habitants 
emperò de Sant Llorenç”, i que en van ser padrins Josep Vidal, notari, i Francisca 
Ferrer, de Solsona. El 15 d’octubre de 1702 bategen un altre fill, Agustí, Jaume, 
Domingo i Anton, i en són padrins Agustí Gotarda, canonge curat de Sant Llorenç, 
i  Francisca Farrer. L’1 de novembre de 1703 l’apotecari Jaume Vilaginés es troba 
malalt i al llit, i fa testament1 en què cita els seus pares, mana pagar els seus 
deutes, elegeix com a marmessors Agustí Gotarda, i Josep i Gabriel Farrer, pare 
i fill de Solsona, sogre i cunyat seus, i expressa la seva voluntat de ser sebollit 
al claustre. Deixa 25 lliures pels oficis funeraris i 50 lliures a Agustí. Nomena 
usufructuària Jaumilla “charíssima muller meva”, i institueix hereu universal el 
fill gran, Josep. En nota posterior es repensa i pels oficis funeraris solament deixa 
12 lliures i 10 sous. Mor el 26 de febrer de 1704 i és enterrat al claustre amb 
assistència d’11 capellans. El 17  d’abril de 1704 els marmessors fan l’inventari 
del seus béns, que més endavant exposarem. 

Uns anys abans, cap el 1684, Solsona tenia tres apotecaries, la Pallarés, la Folch 
i la Fabra16 i Vilaginés no n’era titular de cap. No queda clar si va actuar com 
apotecari a Solsona entre 1684 i 1696, quan hi apareix citat, segons Ramon 
Jordi17; tant aquest autor com Coromines18 diuen que surt documentat a la botiga 
Pallarès entre 1686 i 1700. Posteriorment, com hem dit, el 1696 consta que és 
apotecari i habitant de Sant Llorenç i hi bateja una filla, iniciant un període que 
finalitza el 1704, quan ja difunt, es du a terme l’inventari dels seus béns per a la 
transmissió patrimonial.

El 16 d’abril de 1715, Josep Busquets, rector de Sant Llorenç registra el 
matrimoni “fet i tractat” entre Jaumilla Vilaginés, vídua, filla de Josep Farrer, 
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argenter de Solsona, i de Patronila, amb Rafael Gensana, vidu apotecari fill de 
Felip Gensana, pagès de Prades de Conflent, del bisbat d’Elna, i de Mariana, 
cònjuges ja difunts; foren testimonis de la unió “lo Magnífic Dr. en medecina Pere 
Màrtir Arajol i Josep Graus, de Sant Llorenç”. 

Més endavant, en un altre registre19 de la seva magna obra, Ramon Jordi cita 
Josep Vilaginés, dient d’ell que era un “mancebo boticario” examinat el 10 de 
juny de 1721 per Josep Corts i Josep Saperas, ambdós apotecaris del Col·legi de 
Boticaris de Cervera i delegats del Protomedicat. Aquest Josep Vilaginés és batejat 
a Sant Llorenç el 3 d’abril de 1698 amb els noms de Francisco, Josep i Ramon. El 
2 de juliol de 1726 aquest apotecari, fill de Jaume i Jaumilla, ja difunts, contrau 
matrimoni amb Mariagna Estany, filla donzella de Francisco Estany, difunt, de 
Solsona, i de Magdalena, habitant de Cardona; en són testimonis Francisco 
Company, sastre fadrí de Sant Llorenç, i Joan Pons, pagès fadrí d’Espinalbet. 
Oficia la unió Francisco Estany, beneficiat de Cardona. Tenen tres fills. El 29 d’abril 
de 1728 es bateja Jaume, Anton i Gabriel, fill del matrimoni, i en són padrins 
Gabriel Farrer, argenter de Solsona, i Gertrudis Arajol, de Sant Llorenç, esposa 
del Dr. en medicina Pere Màrtir Arajol, metge de la vila que també tenia cura de 
l’Hospital. L’any 1729 Josep Vilaginés subministra medicaments a l’Hospital de 
Pobres per valor de 8 lliures. El 9 de gener de 1730 bategen un altre fill, Pere 
Màrtir, Josep i Anton, i en són padrins el Dr. Pere Màrtir Arajol i Rosalia Rovira, 
vídua d’Isidre Rovira, baró d’Encies. El 4 de novembre de 1736 bategen un altre 
fill del matrimoni, en Carlos, Josep i Benet, i en són padrins el doctor en medicina 
Benet Pons i Rosa Rovira, muller de misser Josep Rovira, baró d’Encies. El 7 de 
febrer de 1753 mor la seva esposa Mariagna, que és enterrada als claustres. El 8 
de gener de 1777 mor Josep Vilaginés, l’apotecari, de malaltia corporal, sembla 
que de mort sobtada o gairebé, ja que el registre diu que fou sense rebre els sants 
sagraments “per no donar lloc la malaltia”; també fou sepultat als claustres i el 
testament quedà en poder de la Rva. Comunitat de Balsareny (?). El citat doctor 
en medicina Benet Pons és el primer membre d’una nissaga de metges que 
continuarà, temps després, amb el seu fill del mateix nom, batxiller de Cervera i 
revalidat el 20 de desembre de 1771 pel Protomedicat, i amb el seu nét Josep 
Pons i Camps, nat a Sant Llorenç com els anteriors i revalidat el 18 d’octubre de 
1826, quan té 23 anys20. 

Posteriorment, l’obra de Ramon Jordi cita Jaume Vilaginés, del què diu que va 
ser examinat per Antoni Pla, lloctinent del protometge, i obté el títol d’apotecari 
el 3 de març de 1753. La seva botiga és visitada en inspecció per Pere 
Cornago, substitut del lloctinent del protometge, que la troba mal assortida de 
medicaments23. Com hem dit, Jaume Vilaginés i Estany neix a Sant Llorenç el 
29 d’abril de 1728. El 23 de novembre de 1756 el ja mestre apotecari, fill de 
l’apotecari Josep Vilaginés i de Maria Anna Estany, contrau matrimoni amb Maria 
Llobet, donzella, filla del Magnífic Dr. (en Drets) Joan Llobet i Clemència Llobet 
i Serras, difunta; en foren testimonis el Rv. Gabriel Sitges, prevere, i el Dr. Anton 
Santamaria i Gonser. Els capítols matrimonials queden en poder del notari de 
Cardona Vicenç Cots. Tenen sis fills. El 15 de setembre bategen Teresa, Jaumilla 
i Maria, i en són padrins Josep Vilaginés, apotecari, i la tieta Teresa Llobet, filla 
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del Dr. Joan Llobet; aquesta filla mor el 7 d’agost de 1759. Sis dies després, el 
13, bategen el nounat Joan, Domingo i Jaume; en són padrins l’avi Dr. Llobet i 
Feliciana, la seva segona esposa. El 21 de juliol de 1761 bategen la filla Antònia, 
Margarida i Feliciana, i en són padrins “lo licenciado Joan Llobet” i Antònia 
Llobet, ambdós fills del Dr. Llobet. El 19 d’agost de 1766 mor un fill albat de 
nom Jaume,  probablement morí poc després de néixer. El 23 de novembre de 
1769 bategen la filla Maria, Rosa i Clemència; en són padrins Jaume Llobet i 
Maria Rosa Coma, ambdós de la parròquia d’Espinalbet; aquesta filla mor el 22 
de febrer de 1770, als tres mesos d’edat. El 9 de setembre de 1771 bategen 
la nounada Maria, Mariana i Antònia; en són padrins el doctor en medicina 
Anton Pons i Maria Llobet, l’avi, doctor en drets, ja havia mort. En el capbreu 
de 1784 Jaume Vilaginés Estany declara una casa al carrer de l’Estudi, amb les 
seves confrontacions, un hort prop dels murs de la vila, a la carrera del Puit, a 
la vora de la què també hi té un jornal de terra, béns que li han pervingut per 
herència. També és usufructuari d’una peça de terra de quatre jornals a la partida 
de Colomers, per via dotal de la seva muller. A la casa del carrer de l’Estudi hi 
hauria l’apotecaria, a pocs metres de l’Hospital de Pobres. La seva esposa Maria 
Llobet mor el 22 de juny de 1795, és enterrada als claustres i llega sis misses, 
quatre a l’altar major i dues al del Roser; el testament resta en poder de Josep 
Fortich, notari de Sant Llorenç. El 14 de juny de 1799 Jaume Vilaginés redacta 
el seu testament gaudint de “bastanta salut”, ordena pagar els deutes i elegeix 
com a marmessors el Dr. Josep Sampons, rector d’Espinalbet, el seu gendre 
Andreu Huguet Jané, apotecari (possiblement marit de la seva filla Antònia), el 
seu cunyat Jaume Llobet, el rector i el prevere oficial de Sant Llorenç. Disposa 
que vol ser enterrat als claustres, dóna instruccions sobre funerals i oficis, deixa 
100 lliures a la seva filla Maria per dotar el seu matrimoni,  i fa hereva universal 
la seva filla Margarida – de primer nom Antònia -, casada amb Andreu Huguet, 
fent constar que si aquesta mor sense descendència, serà hereva la seva filla 
Maria. L’òbit de l’apotecari Jaume Vilaginés no figura als registres parroquials.  

El Dr. Ramon Jordi també es refereix a Joan Vilaginés Llobet24, del què diu que és 
natural de Sant Llorenç de Morunys, fill de l’apotecari Jaume, l’anterior; practicà 
entre l’11 de juliol de 1783 i el 29 de març de 1790 a la botiga de Josep 
Ferrés, boticari de Barcelona. Com ja hem dit, l’havien batejat a Sant Llorenç de 
Morunys el 13 d’agost de 1759. Segons consta, morí el 23 d’agost de 1790, 
als 31 anys. És possible que entre la fi de la seva pràctica a Barcelona el 29 de 
març de 1790 i la seva mort cinc mesos després, exercís la seva professió a Sant 
Llorenç ajudant al seu pare, ja gran per l’època. Era l’únic fill baró del llinatge 
Vilaginés i morí solter, per la qual cosa el cognom es perdé. No sabem si a la 
mort del seu pare Jaume la botiga continuà un temps sota un altre nom, o si 
desaparegué definitivament aquella apotecaria que s’havia mantingut al llarg de 
tot el segle XVIII.  

Ramon Jordi cita un altre apotecari Vilaginés, no gaire lluny de l’escenari de 
la Vall de Lord Sobirana, quan afirma que a Cardona hi ha un Manel Vilaginés 
que el 4 de gener de 1773 és titulat per Antoni Plá, lloctinent del protometge, i 
que el 9 de novembre de 1774 visita la seva botiga Pere Cornago, substitut del 
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lloctinent del protometge, que la troba mal condicionada de medicaments25. 

Àdhuc esmenta dos apotecaris més de Sant Llorenç de Morunys, amb altres 
noms que res tenen a veure amb la nissaga. Ambdós apareixen citats l’any 1719, 
l’un, en Josep Casellas26, i l’altre, Rafael Jensana27.  És poc versemblant que 
una vila que aleshores arribaria ben just als 900 habitants disposés de tres 
apotecaris, tinguessin o no botigues independents. Probablement aquest dos 
últims hi van ser presents per activitats socials, no professionals, o eren fills de 
la vila i estaven establerts fora. La cerca de nova documentació ens permetrà 
aclarir el paper dels tres darrers personatges, com el d’altres sanitaris catalans 
amb el mateix cognom i època, com ara Vicenç Vilaginés, cirurgià documentat a 
Barcelona, mort abans de 1779.

L’INVENTARI

Entre els inventaris del notari Vidal28 hem pogut localitzar aquest document que 
descriu els béns de l’apotecari Jaume Vilaginés  poc després de la seva mort i 
que transcrivim literalment.

Dia 17 abril 1704. Inventari dels bens de Jaume Vilagines

Fet fer per Agustí Gotarda, canonge, i Jaumilla Vilagines, vídua d’en Jaume 
Vilagines, com a tutors dels fills. 

Una casa situada dins la vila de St. Llorenç en lo carrer de l’Estudi, i en ella lo 
següent:

En lo celler una bota de vint quartans y dos carlanyettes (?), una de deu quartans 
y altra per a tenir vinagre, y dos portadores y un barril ple d’armentina (?). Una 
aixada y dos partells. Un rascle de ferro. Una destral petita.

En la sala de dita casa.

Dues cadires viades. Dues taules de pi, viades. Tres bancs espatllers petits. Dos 
escambells. Unes graelles. Una pala de foch. Uns esmolls del foch. 

[..............]

Una olla de coure y uns lleves. Una caldera d’aram. Un perol. Tres plates y una 
fruitera de pisa. Dotze plats de pisa. Mitja dotzene d’escudelles. Sis plats de 
foch. 14 olles de terra. Sinch quadros o sibillas. Un cobre-taula. Quatre canters 
de terra. Quatre algerres. Una mesura de terra. Una bassa, sis culleres y una 
forquilla de plata de pes entre tot, vuit unces y mitja. Una escalfeta de ferro. Una 
llanterna.

En la cambra primera del cap escala.

Una camilla de cervera, Una caixa viada ab pany y clau on està lo següent: 
Quatre camises d’home. Quatre vànoves, so és, una de cotó, dues de borto y una 
de lli, a tot usat. Dotze llençols, so és, quatre de bri, un de tela i set de estop. Una 
tovallola de tela y quatre aixugamans. Quatre coxineres de bri. Sis tovallons. Vuit 
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tovalles, dues de grans y sis de petites. Un sobrecel de lli ab la cortina del cap. 
Un matalàs. Cinc flassades, una nova, les demès viades. Tres màrfegues viades. 
Un llit de camp dolent. Deu banchs de llit. Un baület usat. 

[.............]

Tres coixins de llit. Vuit quadros. 

En l’altra cambra: dues caixes usades. Una pastera ab pany y clau. Tres pasteres. 
Quatre draps, so és, quatre de lli y un de llana.

En la cambra del rebost.

Sis quarteres de blat segalós. Dues quarteres de forment. Dos cabassos y un 
purgador. Dues algerres grans. Tres tocinos i mig. Mitja quartera de fesols y tres 
quartans de llentilles. Quatre sachs. Unes alforges grans d’estopa. Un pustillo 
(?) negre de buret. Un sobre todo de pany i una xupa de mateix. Dos parells 
de calces. Un sombrero usat. Dues barretines blanques. Tres llumeners. Un 
candelero de llautó. Una ralladora. Tres ganivets.

Censals i deutes

Un censal de preu dues-centes lliures y annua pensió de 10 LL que fa Codina 
d’Ortoneda, consta en poder de March Lluch (?) Notari de Solsona a 10-9-1651 
del qual censal se troba deure fins lo any 1684, 232 LL, 2 s. Y després se 
troba haver rebut, un tocino 5 LL, quatre càrregues de llenya y una gallina y les 
pensions de aquí al davant certes y menos lo que mostraran haver 

[..............]

pagat amb rebudes.

Item altre censal de preu 130 LL de pensió 6 LL quisqun any als 8 de Agost, 
fa Vilaseca de Riner, consta amb acte en poder de March Lluch (?) Notari de 
Solsona a 8 de Agost de 1653.

Item se troba que de dit censal se deuen de pensions fins lo any 1686, 88 LL y 
després se troba haversen pagat amb en part 20 LL y amb altre partit 10 LL y de 
aquí al devant totes les pensions.

Item se troba que Pere Antoni Garriga, alies mort, de Solsona, a 4 de setembre 
feia un violari de pensió 1663 50 LL y després se troba haver pagat en Garriga 
per lo any 1674.

Item deu en Vallonga, alies Casal de Pinell, de pensions de un violari 122 LL.

Item fan los bens de M° Felip Pintor, notari de Solsona, quiscun any dues lliures, 
deu sous de annua pensió de censal per la casa prengué dit Pintor al costat de 
sa casa, del qual censal se deuran en esser al maig de 1704, dues pensions y 
per elles 5 LL.

Item un hort situat en lo terme de la vila de Sant Llorens de Morunys en la partida 
dita la carrera del Puig, del qual hort, so és, la meitat lo tenia comprat a  feta 
compra y de la altra meitat ne tenia comprat lo “ius luendi”.
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Item lo just luendi de una casa situada dins la ciutat de Solsona en lo carrer de 
Llobera, a la qual casa hi tenia un buffet de noguer y una caixa de noguer, un 
banch i uns carreus de pedra picada ab algunes bigues y fustatges

Item una vinya situada en lo terme de a ciutat de Solsona en lo torrent de Ribalta 
de tinguda deu jornals de terra poch més o menos.

[..............]

“Item dins dita casa de Sant Llorens, una botiga de apotecari y dins d’ella, lo 
següent:

Un morter gran de coure ab sa ma 

Altre mateix de coure mitjancer trencat

Altre morter de coure petit

Un morter de pedra gran ab sa ma de boix

Tres espàtules, dues de grans y una de petita

Tres balances, unes de grans, unes de mitjanceres, y unes de petites ab sos pesos 
medicinals y dels altres

Dues casses d’aram, una gran y una petita

Una esbromadora de llautó y una coladora d’aram

Un lliurador de llauna

Quatre sedassos petits y un de gran ab son tamís

Una premsa

Un banch de fer malindros. Un alambí d’aram y un altre de vidre.

Un llibre intitulat “Pharmacopoea nova”. Altre llibre intitulat “Dioscorides”. Altre 
llibre intitulat ”Remedeo”. Altre llibret intitulat “Thomas Castell”

Un llibre dit “dispenser”

Un  ?  “me comenda”

Un altre llibre de medecina

Dotze caixetes d’apotecari ab ses adrogues.

Dues caixetes més grans per la botiga.

Dues capses grans rodones.

Dotze pots de vidre grans.

Trenta capses rodones petites

 Lo ? amb ses adrogues

Dos caixons ab ses coses dintre.
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Quaranta pots grans d’apotecari de la forma major ab ses adrogues.

Un pot amb 4 unces cera Santalum

Un altre pot ab una lliure de unguentum de agrippa.

Altre pot 7 unces de dialtea

Altre pot amb 2 LL axungarium reina

Altre pot amb 1 LL axungarium gallina

Altre pot amb 1 LL 6 unces emplastri filii zacarie

[..............]

“Altre pot amb 1 LL 6 unces media confectione 

Altre pot amb 1 LL 4 unces populem

Altre pot amb 10 unces confec. carnicerindo

Altre pot amb 11 unces pulpe tamarindo

Altre pot amb 8 unces de ungüent apostolorum

Altre pot de ungüent egipciach

Altre pot amb 6 unces dia finicon

Un pot del dit catholicon

Un altre pot amb 9 unces de la yera composta

Un altre pot amb 2 LL de benedicta laxa

Altre pot amb un poch del litargiri

Altre pot ab 9 unces ungüent rosat

Altre pot amb 2 LL ungüent basaliconis

Altre pot amb 2 LL ungüent de plom

Altre vas amb oli de hyperici

Una lliura de datils y 6 unces --- (?)

3 LL de ametlles y 1 LL de gingebre

Un pot amb 1 LL ungüent comitissae

6 LL de soffre

Altre pot amb pulvis benedicta laxativa

Vint y un potets blaus de la forma petita amb ses mastecs de píndoles y drogues

1 LL sucre roig

6 LL encens
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1 LL  alum de roca

1 LL 6 unces campetx

2 LL matafaluga

3 unces de goma

1 LL amido

1 LL polipody

4 unces cartamo

4 unces mechoacan

“[.............]

“Una unça i mitja de xalapa

Dues unces i mitja ruibarbe

2 unces agarich ab son ral

Un poch de spice

2 Ll de pebre

3 unces senet de lluna

1 unça epitomi

1 LL senceb garbeu

6 unces yera sinip galleni

2 unces mirra

1 LL blanquet

3 unces salces

Una unça verdet

6 unces polvores de iuniperus

Una poca sanch de dragó

[.......] unces mubrons (?)

2 LL fonoll

2 unces safrà bò

Alcadraler  ...  de vidre amb 2 unces de cantarides

Altre potet de vidre amb 6 unces cristalli tartari

Altre potet amb 1 unça magna

Un pot de pisa amb algunes 2 LL de triaga de ponsem
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Una ampolla amb algun cortà i mig de infusió de roses alexandrines

Mel una arrova

Dues ampolles de axarop de moltes flors de violes

Altre potet ab 1 unça corcer acebosa

Altre potet amb 2 dragmes pul. dia rodoni 

Altre potet amb dues unces y mitja endimicel

Altre potet amb 10 unces confec micleta

Altre potet amb 3 unces y mitja confectio hyacinto

Altre potet amb un triaga de esmeragdes

Altre potet amb 2 unces resinis puerorum

Altre potet amb 1 unça de china

Altre pot amb 2 unces conf.  sicoryes

Altre pot ab 11 unces calami preparats

Un potet amb una unça Gentilis preparat

Un potet amb una unça dia margaritonis frigide

Altre potet amb mitja unça cordial gentil

Una algerra amb 2 LL de conserva de violes 

[..............]

Altre potet amb 6 unces bolo armeni preparat

Altre potet amb mitja unça pulv.  logadionis

Altre potet amb 2 unces de pul. de aromatich rosa

Altre pot amb 9 unces conc. acetona

Altre potet amb 2 unces pomada

Altre pot amb 2 unces nulu thodie preparat 

Altre pot amb uns polvos

Altre pot amb una unça pul. veneris 

Altre pot amb 2 unces de rosata nonella

Altre pot amb 3 unces pul. yera  galleni

Altre potet amb una unça pul. santalum

Dues unces coral rubrum preparat en un potet

Una ampolleta amb 3 unces pol. de vino
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Dues unces de sandals citris

2 drag de trociscos abcintis

2 unces y mitja maria .... coccia

1 unça y mitja .... pindoles agregatum

Mitja unça dia moron

Dos dragmes de copaiba

Una capsa amb un poch de almendres y [.....] per les preparades y esmeraldes y 
margarides y la Pedra Bezoar

Cent panys de plata y vint y sinch panys d’or

30 masses de diferents aparones

12 masses amb diferents aigües

12 ampolles amb diferents suchs

1 LL. Bdelli

Vint y set poms amb diferents olis

Emplastre diapalma 2 magdaleons 

Emplastre diacalamentum comú 2 magdaleons

Emplastre diacalabion comú 8 magdaleons

Emplastre de meliloti 3 magdaleons

Emplastre de Guillem  sirvent 3 magdaleons

Emplastre de betonica 3 magdaleons

Mitja lliura de alimeremat y alguns olis amb grexos y emplastres

“[.............]

“Cent lliures moneda barcelonesa poch més o menos que diferents particulars 
deuen de medecines han pres de sa botiga

--------

Testes sunt Josephus Eroles major dierum et Josepus Eroles minor dierum, pater 
et filius, olitellary dicta villa St. Laurenty de Morunys

COMENTARIS SOBRE LA CASA I BOTIGA DE JAUME VILAGINéS (1704)

Aquesta casa estava situada intramurs, en un carrer perifèric del recinte 
emmurallat, al redós de la muralla de l’Estudi; avui és el carrer de Sant Nicolau. 
Pel que podem deduir de la seva descripció, tenia la botiga a la planta baixa i un 
celler sota. Sobre la botiga hi havia la planta principal presidida per la sala, que 
tenia l’espai per la llar i per cuinar, el lloc per menjar i per fer-hi vida; també hi 

Lluís Guerrero i Sala; Jaume Adam i Vidal

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 51-74, ISSN: 0213-0718



63    

havia una cambra dormitori, una altra ocupada per pasteres i estris domèstics, i 
un rebost. No cita altres estances en aquesta planta ni sobre d’ella, però de ben 
segur a la part superior hi haurien les golfes. És a dir, de baix a dalt, el celler, la 
planta baixa amb la botiga, la planta d’habitatge i les golfes.

Aquesta estructura, gens sobrada d’espai, no sembla que correspongués a un 
edifici destacat ni representant d’un estatus social molt alt, sinó més aviat mitjà.

Pel que fa al mobiliari de la casa de l’apotecari cal considerar-lo per plantes. Al 
celler hi ha una bóta de vi de vint quartans i dues carlanyettes (?), que podrien 
ser de cap a 150 litres, una de deu quartans, que podrien ser cap a 60 litres 
més, i un altra per a contenir vinagre, però no diu que n’hi hagi. També dues 
portadores per la verema i un barril ple d’armentina, paraula que no hem pogut 
llegir bé i podria tractar-se  - o no- de trementina, una resina oliosa que se solia 
recollir i preparar a la zona, sobretot amb tradició a Tuixent. També hi havia 
una aixada i dos partells, un rascle de ferro i una destral petita. Aquestes eines 
podrien servir per treballar l’hort.

A la planta baixa hi havia la botiga de l’apotecari, però no cita si tenia rebotiga. 
Tampoc esmenta el taulell  ni les lleixes i armaris, però atès el contingut, els 
donem per suposats. En l’inventari apareixen set llibres:        

        - Pharmacopoea nova (no queda clar de quina es tracta) 

        - Dioscorides ( De materia medica, probablement l’edició de València del  
 segle XVII)

        - Remedios (?)  (un llibre de remeis, no sabem de quin es tracta)

        - Thomas Castell (diu el nom de l’autor, no l’hem localitzat)

        - Dispenser (?)  (no sabem de quina obra es pot tractar)

        - Me comenda (?) (tampoc sabem de quina obra es tracta)

        - Un llibre de medicina (?)

És evident que no tenia una biblioteca important, fins i tot fóra molt humil per 
l’època i l’activitat a què donava suport. 

Entre l’utillatge de la botiga descriu quatre morters, un de gran amb la seva mà, un 
de mitjà del mateix material, trencat, i un de petit, tots tres de coure; el quart era 
gran, de pedra, amb la mà de boix. Tenia tres espàtules, dues grans i una petita; 
tres balances, unes grans, altres mitjanes i unes petites (deurien de ser d’onça, 
dracmers o balances lliurals), amb els seus pesos per a farmàcia i convencionals. 
S’hi afegien dues casses d’aram, una gran i una petita, una esbromadora de 
llautó i un colador d’aram, un lliurador de llauna; cinc sedassos, un de gran amb 
tamís i quatre petits. També tenia una premsa, un alambí d’aram i un de vidre, i 
un banc per fer melindros. Amb aquest equipament els apotecaris solien preparar 
medicaments a base de triturar, separar, ratllar, dissoldre, macerar, destil·lar, 
decantar, trascolar, clarificar, amassar, polvoritzar, garbellar i fer altres operacions 
pròpies del seu art.  La resta de l’equipament de l’apotecaria l’integraven els 
recipients per als medicaments: 
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Pots grans d’apotecari, forma major  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .40

Potets blaus, forma petita .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .21

Pots de vidre, grans   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .12

Ampolles   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  3

Algerra  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1

Alcadraler de vidre .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1

Caixons .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2

Capses grans rodones .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2

Capses rodones petites    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .30

Caixetes grans  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  2

Caixetes d’apotecari   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .12 

“Els pots d’apotecari de forma gran i petita eren amb tota probabilitat de pisa o 
ceràmica catalana amb decoració blava, i els caixons, caixetes i capses devien 
ser de fusta,  pintats i decorats, segons l’estètica i costum de l’època. Els pots, 
tant els grans, d’uns 30 cm d’alçada, com els petits, d’uns 13, tenien una gran 
utilitat, però també eren elements sumptuaris i de reclam. Els grans servien a 
vegades per a confeccions i ungüents, els petits per a medicaments simples, 
els pots de vidre grans per als cordials, troquiscs i simples, però no sempre era 
així i malgrat les arts pròpies de l’ofici, cada apotecari s’ho feia a mida de les 
seves necessitats. Pel nombre de pots, envasos  i capses, un total de 126, no es 
tractava d’una botiga gran si la comparem amb altres coetànies de poblacions 
importants, però era més que suficient per una vila com Sant Llorenç de Morunys 
i el seu aspecte devia ser prou noble. Entre els estris de la botiga hi trobem a 
faltar alguns que també solien ser-hi, com per exemple les xaroperes, redomes, 
porrons per a olis, albúrnies, pots de plom, embuts, serres, ganivets, tisores, 
olles, cassoles, perols i fogons30.

A la primera planta hi havia la sala, dues cambres i un rebost. A la sala hi havia 
l’espai per a la llar, parament de cuina i taula, i el menjador. El mobiliari de la 
sala consistia en dues taules fetes amb posts de pi, i per seure, tres bancs petits 
amb respatllers, dues cadires de llistons de fusta i dos escambells que deurien de 
ser del mateix material. Per a la llar, les lleves, la pala pels carbons i cendres, uns 
esmolls, una caldera i olla d’aram, i unes graelles. El parament de cuina consistia 
en un perol, quatre càntirs, quatre gerres i una mesura. El parament de taula 
l’integraven tres plates, una fruitera, dotze plats i sis escudelles de ceràmica, 
sis plats resistents al foc, i alguns elements de plata, com ara una sopera, sis 
culleres i una forquilla, que pesaven entre tots vuit unces i mitja. També hi havia 
unes estovalles, cinc quadres, un braser de ferro i una llanterna. Val a dir que 
la sala revestia una certa austeritat, però l’existència d’alguns elements de plata 
feien palès un estatus social elevat sense ser d’elit,  perquè vuit unces i mitja de 
plata tampoc no representaven tant.
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La cambra principal del primer pis té una llitera de servera amb un sobrecel de 
lli i cortina, un matalàs, tres coixins, un llit de camp (plegable, de tisora?) dolent, 
tres màrfegues amb ratlles, deu bancs de llit ( per pujar-hi), un petit bagul usat, 
una caixa (del tipus de les caixes de núvia) de posts de fusta, amb pany i clau, 
que conté quatre camises d’home (de dormir), quatre vànoves de les quals una 
de cotó, dues de borto i una de lli, usades; dotze llençols, dels quals quatre de 
fil, un de tela i set d’estopa; una tovallola de tela y quatre eixugamans, quatre 
coixineres de bri, sis tovallons, vuit tovalles, de les quals dues grans i sis petites, 
i cinc flassades, una nova i les demés de ratlles. Com a decoració, vuit quadres. 
La cambra també posa de manifest un cert nivell social, per la presència de llit 
amb sobrecel i cortina i un nombre considerable de llençols.

La cambra auxiliar de la primera planta no es deuria utilitzar com a dormitori, 
per la qual cosa s’ocupava amb elements diversos, com ara dues caixes usades 
(de les de fusta), quatre pasteres de les quals una amb pany i clau, i cinc draps, 
quatre de lli i un de llana: aquest darrer podria ser un drap piteu.  

El rebost, o cambra del rebost, contenia sis quarteres de blat segalós (uns 300 
quilos), dues quarteres de forment (uns cent quilos), probablement en sacs; mitja 
quartera de fesols (uns 25 quilos) i tres quartans de lentilles (uns 150 quilos), 
dos cabassos i un purgador, que anirien bé per triar el gra i llegums i transportar-
los. Tres tocinos i mig (cansalada). Dues algerres grans, quatre sacs (buits), unes 
alforges grans d’estopa, tres llumeners, un candeler de llautó, una ratlladora i tres 
ganivets. De roba hi havia un pustillo negre de burat, un sobretot de pany i una 
jupa del mateix, dos parells de calces, un barret usat i dues barretines blanques. 
Deuria de ser roba en desús, que no formava part del conjunt que hi havia a la 
cambra principal.

En conclusió, la casa disposava d’elements propis de classe benestant, com la 
coberteria de plata, el llit de columnes amb sobrecel, un bon nombre de llençols 
i un altre de quadres31.      

BéNS I SITUACIÓ ECONÒMICA DE JAUME VILAGINèS

Segons el detall de “censals i deutes” de l’inventari, Jaume Vilaginés va deixar 
en censal a dues persones. En el primer cas, l’any 1651, deixa 200 lliures en 
censal a en Codina d’Hortoneda, que li havia de tornar anualment 10 lliures (un 
interès del 5%); en Codina no les va pagar i 33 anys després, el 1684, devia a 
l’apotecari 232 lliures i dos sous. Segons sembla, després va pagar una petita 
part del deute en diners, 5 lliures, i en espècies (el tocino, la gallina i quatre 
càrregues de llenya), però sembla seguir deutor quan Vilaginés mor.

En el segon, el 1653,  deixa un altre censal de 130 lliures a en Vilaseca de 
Riner, que li ha de tornar una pensió anual de 6 lliures (un interès del 4,5%, 
possiblement), però 33 anys després, el 1686, després d’haver-li pagat una part, 
encara li deu 88 lliures. 

 També deixa capital en forma de violaris, una forma de préstec amb un interès 
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més elevat, que solia ser del 14%, per què s’extingia el deute en cas de defunció 
del prestatari. Fa un violari a Pere Antoni Garriga, el 1663, amb una pensió de 
50 lliures. En fa un altre a en Vallonga, de 122 lliures. Sembla ser que, en el 
moment de la mort, d’aquests violaris encara en restaven deutes.

Per conèixer el valors monetaris de finals del segle XVII i principis del XVIII cal 
conèixer el context. Val a recordar que en aquella època la lliura valia 20 sous, i el 
sou, dotze diners. Per saber el valor d’un sou en el marc laboral, podem prendre 
com a referència el jornal d’un mosso, que era de 8 sous, o el d’un mestre fuster, 
de 14 sous. Pel que fa al poder adquisitiu, la lliura de pa (400 gr.) costava 0,44 
sous; la lliura carnissera (1.200 gr.) de carn costava 4,55 sous; els ous, 2,25 
sous la dotzena; les arengades, 0,32 sous la dotzena; el bacallà 2,11 sous la 
lliura (400 gr.);  el vi 0,58 sous el litre; l’oli 2,90 sous el litre32. 

Altrament, descriu operacions immobiliàries a banda de la propietat de la casa 
del carrer de l’Estudi de la què no en sabem el cost, però els apotecaris solien 
tenir un poder adquisitiu molt elevat dins el marc socioeconòmic del moment33.  
El notari Pintor compra una casa al costat de la de Vilaginés, que podia ser 
de l’apotecari o d’una altra persona. És probable que el notari no la pagués al 
comptat però es fes càrrec dels deutes o censals que la gravaven, entre els quals 
un de l’apotecari de 50 lliures, deixades al propietari anterior amb un interès o 
pensió de 2,5 lliures, de les què en devia dues. 

L’altra propietat immobiliària fa referència a un hort que Vilaginés havia comprat 
a la carrera del Puig, la meitat amb ple domini i de l’altra meitat havia comprat el 
dret de lluir, que podia liquidar si pagava a un tercer els diners de la seva venda 
a carta de gràcia, el “ius luendi”.

També té el dret de lluir d’una casa al carrer de Llobera de Solsona i del seu 
contingut. No està clar si l’apotecari era ja propietari de ple dret d’aquesta casa 
i per necessitat econòmica la va vendre a un altre reservant-se el dret de lluir o 
quitar, o bé la casa era d’un altre i Jaume Vilaginés adquireix el dret de lluir o 
quitar fins poder rescatar la venda feta a carta de gràcia i d’aquesta manera fer-
se-la seva. 

Sobre la vinya vora el torrent de Ribalta de Solsona, en té un ple domini de propietat 
i no deuria tenir un gran valor si consultem els valors de la terra de l’època34. 

En resum, pel que es desprèn de l’inventari de censals, violaris i propietats, no 
queda acreditat que Jaume Vilaginés fos un apotecari molt adinerat, ja que els 
diners que mou no són un capital important i les propietats dels “ius luendi” es 
presten a la doble lectura d’una persona que ven per necessitat o que intenta 
recomprar com a inversor. A més, en el seu testament fa pagar els deutes i, 
posteriorment, redueix la deixa pels seus oficis funerals.

També té 100 lliures (2.000 sous) pendent de cobrament de medicaments que 
ha despatxat a la seva botiga.

Altrament, cal pensar que Jaume Vilaginés deuria morir en edat avançada. 
L’inventari és de 1704 i els fills són menors i amb dos tutors, la mare i un 
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canonge; els inventaris se solien fer poc després del traspàs. L’any 1651 ja està 
fent préstecs en censal, per la qual cosa és de suposar que era major d’edat i 
segurament encara més gran, ja que la capacitat econòmica s’adquireix amb el 
pas dels anys. 

Com a resultat de la seva activitat d’apotecari, li duen per medicaments dispensats 
i no cobrats la quantitat de 100 lliures de moneda barcelonesa.  Si comparem 
aquestes propietats i deutes amb les de botigues de Manresa del XVIII35, no 
semblen massa importants i tindrien una proporció d’acord a les magnituds de 
les poblacions. 

La situació econòmica general del país en aquell moment està a punt d’entrar en 
una dècada dolenta, que entre 1706 i 1716  hom viurà unes males condicions 
agràries amb inflació, preus alts i la inestabilitat que acompanya la Guerra de 
Successió36.  

ELS MEDICAMENTS DE L’INVENTARI 

El nombre total de recipients de la botiga és de 126, dels quals 78 entre pots i 
envasos per líquids, i 48 capses que se solien destinar als elements vegetals, per 
la qual cosa la proporció d’aquests podria ser important.

El nombre total de medicaments, entre simples i compostos era de 78, un 
nombre reduït si el comparem amb la dotació d’apotecaries de poblacions més 
grans, però potser suficient. 

Si ens centrem en les presentacions galèniques, cita una infusió, una resina, una 
cera, un xarop, un oli, dues triagues, quatre pólvores; vuit ungüents i emplastres, 
vint-i-quatre confeccions i cordials, i diuen que hi ha màstecs per a píndoles i 
drogues, troquiscs, sense detallar-ne la quantitat, però hi destina vint-i-un potets. 
En general, solien disposar d’aigües, infusions, sucs, xarops, olis, ungüents, 
pomades, emplastres, píndoles, pólvores, medicaments simples, etc.

Bona part dels medicaments són preparacions però n’hi ha de simples. Aquests 
darrers poden correspondre als tres regnes de la natura: l’animal (sencer: les 
cantàrides; parts: sang de dragó), el vegetal (s’aprofitaven les fulles, flors, fruits, 
arrels, etc. com les violes, dàtils, ametlles, gingebre i altres ) i el mineral (sofre, 
litargiri, bol armeni, etc.).

Val a dir que la botiga oferia medicaments simples i compostos propis de la 
feina d’apotecari, però també hi afegia l’activitat d’especier (pebre, safrà, etc.) 
i de confiter (mel, sucre roig, conserves, melindros, etc.). Així mateix, aquests 
productes també podien formar part de preparats per al tractament de malalties. 
Cal suposar que tots aquests productes tenien la qualitat exigida; en aquell temps 
el control sobre la venda de medicaments l’exercia el mostassà de la vila.       

El pes total detallat dels productes de la botiga sumaven 1 arrova, 46 lliures, 
183,5 unces, 2 dracmes, però n’hi ha varis dels què no especifiquen quantitats, 
per la qual cosa la magnitud total és superior i desconeguda. La lliura medicinal 
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té 16 unces, la unça 8 dracmes, la dracma tres escrúpols i l’escrúpol 24 grans; 
el gra equival al pes d’un gra de civada mitjanament gruixut37.   

Si ponderem l’estoc d’acord a les proporcions dels productes, constatant aquells 
dels què hi ha més quantitat i dels què n’hi ha menys, podem dir que el més 
present és la mel, de la què  n’hi ha una arrova i es pot emprar en farmacoteràpia 
i confiteria. També són destacades les quantitats de sofre i d’encens (6 lliures), 
substàncies desinfectants i depuratives. Amb les ametlles succeeix igual que 
amb la mel. Els greixos animals també hi són ben presents, seguits d’ungüents, 
confeccions, plantes i espècies. Del què n’hi ha menys és de Dia rhodoni (2 
dracmes) però no són infreqüents els preparats o elements dels què només n’hi 
ha una unça, com ara el cordial gentil, la xina, el verdet, l’epitomi, etc.

En conjunt, és probable que la part més rendible del negoci de la botiga fos la de 
remeis vegetals, que solien conservar-se en capses, de les què n’hi havia 48. La 
recol·lecció de la major part de les plantes la podia fer personalment, però també 
hi havia a la zona una llarga tradició de persones dedicades a aquesta finalitat, 
com és el cas de les trementinaires i remeieres de la propera vall de la Vansa, que 
van tenir una gran projecció a partir de mitjan segle XIX38.

INDICACIONS D’ALGUNS MEDICAMENTS 

A títol d’exemple citarem alguns dels medicaments que apareixen en l’inventari, 
amb les indicacions que tenien en temps de l’apotecari Jaume Vilaginés. Cal tenir 
en compte que els diagnòstics de l’època difereixen dels d’ara i no són un referent 
fiable, com també succeeix amb els signes i símptomes. Podem citar algunes 
indicacions però tampoc aquelles tenen res a veure amb les actuals i només les 
podem citar literalment, sense treure’n conclusions.

La xina (Smilax China) es podia usar com a depuratiu, tònic, eupèptic i antisèptic. 
La goma (Gummi tragacantha) era un emol·lient i s’usava en suspensions. La 
mirra (Gomoresina myrra) era desinfectant, astringent i aromàtica. El plom, en 
emplastres, podia ser antiinflamatori. Les violes (Viola odorata) les donaven com 
a pectoral emol·lient i pel xarampió. Les cantàrides (Cantharis vesicatoria) eren 
vesicants, diürètiques i afrodisíaques. L’absintia (Artemisia absinthium) era un 
tònic. El basilicó es donava per les escàbies. Els axungaris eren greixos que 
s’empraven per preparar ungüents i pomades. La Diapalma (Diapalma baxa) 
servia per tractar les úlceres i el reumatisme. La mel, com edulcorant, laxant suau, 
refrescant. L’agàric (Polyporus officinalis) era un purgant dràstic i emètic. L’Altea 
era un emol·lient. La benedicta era un tònic, digestiu i laxant. Les ametlles eren 
un aliment, emol·lient, dermoprotector, component d’ènemes i de tractaments 
tòpics. La micleta s’emprava en afeccions intestinals, disenteria. La Hiera era 
un depuratiu de la sang, regulava la menstruació. El Dia Catholicum s’indicava 
per al tractament de ferides per arma de foc i analgèsic. La triaga podia tenir 
indicacions diverses, entre les quals els problemes d’estómac, la verola, etc. Els 
cristalls de tàrtar podien ser útils com a laxant suau, per la hidropesia, aperitius, 
etc. El Bezoar es donava per a les febres malignes, veroles, com alexífer, cardíac 
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i diaforètic. Les maragdes eren d’efecte alexífer, antiepilèptic, antihemorràgic, es 
donaven també pels parts, etc. Els cent panys de plata i vint-i-cinc d’or servien per 
a la confecció de píndoles39. Molts d’aquests medicaments i altres, mantindrien 
el seu ús en el temps, com hem pogut veure en un receptari posterior, de Berga40.

APOTECARIES LOCALS I FARMACOPEA

La població catalana en el moment de la mort de Jaume Vilaginés, el 1704, 
oscil·la segons els autors consultats entre els 400.000 i 700.000 habitants. 
Girona té aleshores uns 4.400 habitants41, i té documentades vuit apotecaries42. 
Mentre, Manresa, amb unes 5.600 ànimes en té cinc43 i 44 i Berga, amb 1.800, 
probablement quatre45.  Solsona, amb una població d’uns 2.700  habitants, en 
té tres46, i segons sembla, Sant Llorenç de Morunys té la de Jaume Vilaginés 
i podria ser que també n’hi hagués una altra, ja que en el fons de la farmàcia 
Pallarès de Solsona el 1700 hi apareix citat un Miquel Torrebadella, com a jove 
apotecari de Sant Llorenç47. Ramon Jordi, en la seva obra monumental, cita dos 
apotecaris de nom Miquel Torrebadella48, vinculats a Granollers, però cap amb 
origen o residència a Sant Llorenç de Morunys.

Per tant, podria ser que la vila piteua tingués al tombant de segle dues botigues 
de farmàcia, però només una, la de Vilaginés, ben documentada, o bé que “el 
jove apotecari” Torrebadella estès al servei de Vilaginès o no exercís a la vila. 
Esperem que amb el temps i ampliant l’estudi puguem escatir-ho.

Pel que fa als 78 medicament que integren l’inventari, la major part figuren 
a la Parmacopoea catalana sive antidotarium barcinonense restitutum et 
reformatum, de Joannis Alòs, protometge del Principat de Catalunya, editada a 
Barcelona a la Tipografia d’Antoni i Baltasar Ferrer l’any 168649, i molts fins i tot 
abans, ja que alguns es troben en el conegut Receptari de Manresa del segle XIV50, 
i una gran part a la Concordia apothecariorum Barchinone de 1511, reeditada 
el 1535 i 158751. Amb tota seguretat, la de 1686 va ser el marc científic i 
normatiu de Vilaginés, que ja no va arribar a conèixer ni l’intent de fer una nova 
farmacopea catalana ni la sobrevinguda  Pharmacopoeia matritensis. Regii, ac 
Supremi Hispaniarum Protomedicatus autoritate, jussu atque auspiciiis. Nunc 
primum elaborata. Tipografia Regia de D. Michaelis Rodriguez. MDCCXXXIX52 
per la qual el Borbó imposava al nou àmbit estatal els seus criteris despòtics, 
amb forta resistència catalana. 

Vilaginés va arribar a conèixer en la seva senectut l’inici de la Guerra de Successió, 
però morí en l’època del desembarcament aliat a Lisboa i Gibraltar, poc abans del 
fallit intent de Barcelona, que tindria lloc poc després. Descriure la resistència 
gloriosa als atacs francoespanyols ja no és objecte del present treball.

CONCLUSIONS

La troballa d’una nissaga d’apotecaris del segle XVIII a Sant Llorenç de Morunys, 
amb arrels a Solsona però descendents del mas Vilaginés de Castellar de la 
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Ribera, és interessant i abasta entre les primeres notícies de 1651 fins un 
document de 1790 que ens introdueix en el segle XIX. De fet es tracta d’un 
llinatge d’apotecaris entre els segles XVII i XIX.

El més important del present treball és l’inventari del primer apotecari, Jaume 
Vilaginés, escrit poc després de la seva mort, el 1704, que ens permet albirar 
el seu estatus econòmic, equivalent avui al que fóra una classe mitjana-alta, 
i la imatge d’una botiga de dotació reduïda, no sabem si suficient o no per 
l’època, ja que no consta que fos visitat pel protometge. Els seus medicaments 
es fonamenten en la Pharmacopoea catalana de 1686, amb elements afegits. 
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L’ ALIMENTACIÓ EN EL LLIBRE DEL QUIXOT

SABATÉ i CASELLAS, Ferran

Unitat d’Història de la Medicina. FM. UB. 

RESUM. En  ocasió del Quatre-cents aniversari de la publicació del llibre de Cervantes 
“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” l’any 1615, i de la seva mort, el 1616, 
hem fet una lectura d’aquesta obra, interessant-nos en els aspectes que fan referència 
a l’alimentació, en el context de la Castella dels segles XVI i XVII. Això, ens aporta 
informació sobre el què, el com i el perquè menjaven la gent, i  les seves repercussions 
econòmiques, socials i sanitàries.

Paraules clau:  Alimentació,  llibre del Quixot.

RESUMEN. En ocasión del cuarto centenario de la publicación del libro de Cervantes 
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” el año 1615, i de su muerte, el 
1616, hemos hecho una relectura de esta obra, fijandonos en los aspectos que hacen 
referencia a la alimentación humana, en el contexto de la Castilla de los siglos XVI y 
XVII. Esto nos aporta información sobre el que, el como i el porque comían la gente, y 
sus repercusiones económicas, sociales y sanitarias.

Palabras clave: Alimentación,  libro del Quijote.

INTRODUCCIÓ

El llibre “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” és considerat l’obra 
més important de la literatura en llengua castellana, i un clàssic de la literatura 
universal. És també, el llibre més traduït a altres idiomes després de la Bíblia.

Com totes les grans obres de la literatura universal, d’aquest llibre del Quixot se 
n’han fet moltes lectures o aproximacions. En les  vessants  filològica, sociològica, 
etnològica, religiosa, geogràfica, històrica, etc.  Però, encara que la seva finalitat 
primordial sigui la literatura d’entreteniment, en podem extreure algunes dades 
que ens informen sobre les característiques de l’alimentació en el regne de 
Castella als segles XVI i XVII.

Per a aquest estudi, ens hem basat en l’edició del llibre de Miguel de Cervantes 
Saavedra, titulat “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, publicat a 
Barcelona l’any 1976, pel “Circulo de Lectores”, segons una versió no abreujada 
de 1963, amb notes de José Mª Castro Calvo.

EL CONTEXT IDEOLÒGIC I CULTURAL EN REFERèNCIA A L’ALIMENTACIÓ

El primer que crida l’atenció és la marcada diferència de les classes socials; que 
es reflecteix en la vida quotidiana, entre d’altres, en l’àmbit de l’alimentació.  Els 
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personatges són descrits i caracteritzats segons el que mengen i com mengen, i 
això els situa en un determinat escalafó social.

A la Castella dels segles XVI i XVII, les formes de menjar, vestir i comportar-se, 
estan codificades escrupolosament. No són meres indicacions, sinó  mes aviat 
prescripcions, com “lleis suntuaries” destinades a controlar el comportament, i 
tot, diferenciar a la classe dominant dels demés grups socials.

A tota la literatura d’aquesta època, quan es parla de menjar o de comportaments 
alimentaris, sempre es vincula a categories socials ben definides, i el llibre del 
Quixot n’és un fidel exponent.  Lo important era “menjar d’acord a la qualitat de 
la persona”, és a dir, segons la classe social a la que pertany. Així a l’estómac 
d’un gentilhome li corresponen aliments delicats, refinats, elaborats; al ventre 
d’un pagès, els aliments ordinaris; i per a la gran majoria dels pobres, les sobres.

Aquesta idea del paral·lelisme existent entre el menjar i la societat, entre la 
jerarquia dels aliments i de les persones, estava fortament arrelada en els nuclis 
de poder de la Castella d’aquesta època. I no hi faltaren metges i literats que ho 
recolzessin

Cal tenir en compte que, en el transit de l’edat Mitjana a la Moderna, l’expressió 
de poder a traves del menjar va canviant. El que distingeix el senyor ja no és la 
voracitat individual, sinó la capacitat d’envoltar-se de les persones adequades per 
admirar la quantitat i qualitat dels aliments preparats gràcies als seus diners i a 
la fantasia dels seus cuiners i mestres de cerimònies.  La taula ja no és un lloc de 
cohesió al voltant del cap de colla, sinó mes aviat de separació o exclusió, on les 
classes dominants mostraven una imatge esplèndida de si mateixes.  En contrast 
o per oposició, les altres classes socials es caracteritzen per la gana i la pobresa.

Fent un paral·lelisme entre la piràmide social i la piràmide dels aliments, ens tro-
bem al cap d’amunt a la noblesa, els cortesans, els prínceps civils i eclesiàstics i 
alguns terratinents rics. Després trobem a la gran majoria de la població entre els 
“hidalgos”, camperols, ramaders, clero, artesans, etc.  En el nivell més baix estan 
els pobres de solemnitat (vídues, orfes, marginats socials, etc).  Grups apart eren 
els moriscs i els jueus o els pelegrins estrangers.

A cadascun d’aquests grups socials, li correspon una alimentació diferent; ja 
que els mateixos aliments tenien una valoració social diferenciada, en forma de 
piràmide. Al vèrtex se situava la volateria; desprès les aus de corral; a continuació 
la caça major i menor; els ramats i animals de granja; els ous, llets i derivats; els 
cereals i llegums; la fruita seca i la fruita dolça; el peix i finalment els tubèrculs 
i les herbes.

L’alimentació de les classes altes era predominantment càrnica. D’aquí l’alta 
incidència del mal de la gota. Consistia en carns vermelles de caça i volateria: 
porc senglar, faisans, etc. El pa blanc i la rebosteria amb sucre i mel.

Les classes populars, durant la jornada de treball, menjaven bàsicament: pa 
negre (de farina integral, no refinada, barrejada amb altres cereals com l’ordi o 
la civada), acompanyat de formatge, ceba o alls, i vi o aigua. A les cases i a “las 
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ventas”, que eren els restaurants populars de l’època, el plat calent estrella era 
“la olla podrida”, de composició molt variada, però sempre amb llegum (cigrons), 
herbes (naps, pastanaga) i una mica de carn (tocino, els menuts, etc.).  Moltes 
vegades, feien un sol àpat al dia “y tendidos sobre la verde yerba, con la salsa 
del hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron en un mesmo punto”. 

Cal fer notar la influència religiosa en els hàbits alimentaris de l’època. Els 
freqüents dejunis i períodes d’abstinència eren d’obligat compliment, i per tant 
seguits per la majoria de la població. Tal com ens ho recull Cervantes a la dieta 
habitual del Quixot, en el primer paràgraf del primer capítol del llibre, menjava 
“lentejas los viernes”, i de vegades peix sec, fumat o salat.

Menció a part mereixen les festes i celebracions (bodes, festes majors, etc), en 
que se sortia de la rutina gastronòmica, i s’intentava imitar els banquets de les 
classes superiors en quantitat i varietat, encara que no en qualitat.

Els pobres de solemnitat, menjaven de les sobres de les taules dels rics, de la 
caritat del poble menut i de la “sopa boba” dels monestirs.

ALIMENTS CITATS EN EL LLIBRE DEL QUIXOT.  QuE MENJAVEN

(Transcrits amb la grafia i idioma original, i ordenats segons la piràmide del 
valor atribuït)

Aus:  pichones, gallinas, palominos, gansos, perdices, capones, gallipavo.

Caça major i menor: jabalí, liebres, conejo, pajarillos.

Animals de granja i ramaderia: vaca, ternera, cerdo, tocino, lechón, cabra, 
cabrito, cabrón, carnero, oveja, cordero, toro, novillo.

Fiambres: tocino, conejo, cecina

Ous, llets i derivats: huevos, güevos, de avestruz; leche, queso, queso ovejuno, 
requesón, mantequillas, nata.

Pa: pan blanco, pan negro, pan pintado, panecillo, tortas

Cereals i llegums: trigo, cebada, avena, arroz, garbanzos, habas, lentejas.

Fruita seca i fresca: avellanas, aceitunas, algarrobas, bellotas, nueces, dátiles, 
sandía, melón, pera, uva, brevas, granadas, membrillo, nísperos, naranjas

Peix: abadejo (bacallao, curadillo), truchuela (sardines salades), sardina, 
truchas, besugo, caviar, sabogas (peix de mar que remunta els rius, fins a grans 
distàncies, (606).

Herbes i tubèrculs: ajos, cebollas, nabos, zanahoria, berengenas, Tagarmina 
(cardo), raíces, yerbas del campo.

Aigua i vi: agua, agua barata, agua fria, agua de chicoria; vino, vino tinto, vinos 
generosos, vinos de precio o caros, vinagre, bebidas de nieve.

Condimento: sal, aceite, especies, vinagrillo, azúcar, miel.
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PLATS CUINATS I POSTRES DOLçOS MENCIONATS AL QUIXOT:

Almibar: fruita confitada amb aigua i sucre (660)
Alfeñique: pasta de sucre (441)
Albondiguillas: de carn triturada (800)
Bizcochos: galetes de farina fregida dues vegades
Canutillos (706)
Conservas (733)
Duelos y quebrantos: huevos con torreznos (41)
Empanada (414)
Frutas de sartén (550)
Gachas: emulsió de farina amb aigua (526)
Gazpacho (748)
Huevos fritos (316)
Jigote: cecina, carne seca, guisado de carne picada
Miel sobre hojuelas (838)
Migas (784, 829)
Manjar blanco: pechugas de gallina, harina de arroz, leche y azúcar (800)
Olla podrida: barreja de cigrons, alguna herba o tubèrcul i carn d’oví o boví
Salpicon: carn picada amb sal (719)
Torrezno empedrado con huevos (730)
Zaques (550)

ESTRIS DE CUINAR I PARAMENTS DE LA TAULA.  COM MENJAVEN.

En el llibre del Quixot es troben algunes referències als instruments utilitzats en 
la preparació i el consum dels aliments, i en la forma de menjar.  També en això 
, es manifesten les diferencies socials ja esmentades.

El primer instrument son els molins de grans: “las azeñas, que estan en el rio, 
donde se muele el trigo” (609).  També menciona els molins d’oli i el “lagar” 
del vi (232).

En la preparació dels aliments, es mencionen les olles per bullir amb aigua, sense 
especificat si eren de terra –el més probable- o metàl·liques –ferro o aram, i la 
“sartén” per fregir amb oli.

Els contenidors d’aliments que s’esmenten son: les botes de vi (753) fetes amb 
cuiro dels animals; les carabasses (826).

Entre els estris per menjar se citen: el ganivet (752); la cullera (829); la forquilla 
(800); el pitet o “babador” (704) per no embrutar-se.

Les classes altes menjaven asseguts a taula “con manteles” de roba i amb 
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cadires. Les classes populars s’asseien en bancs o tamborets. Les taules podien 
ser quadrades, rodones o allargades. Quan sortien a caçar les classes benestants, 
es feien muntar unes “tienda de campaña con las mesas en orden y la comida 
aderezada” (640); mentre que les classes populars (pastors, llauradors, 
pelegrins), menjaven ajaguts al terra sobre l’herba o algunes estovalles (752).

Desprès de menjar, les classes altes es rentaven les mans, tal com es relata: “la 
comida se acabó, y en levantando los manteles, llegaron cuatro doncellas, la 
una con una fuente de plata, y la otra con un aguamanil, asimismo de plata, 
y la otra con dos blanquísimas y riquísimas toallas al hombro, y la cuarta, en 
sus blancas manos una redonda pella de jabón napolitano” (que era una barreja 
de blat, llet d’adormidera, llet de cabra, ametlles amargues, sucre blanc pedra) 
(626).

També s’expliciten les diferències de gènere en relació als llocs de menjar: “Estaba 
aderezada la cena, y todos se sentaron a la mesa, eceto el cautivo y las señoras, 
que cenaron de por si en su aposento” (357).

LES IDEES MèDIQUES SOBRE L’ALIMENTACIÓ.  EL PERQuè MENJAVEN

El llibre del Quixot recull i reflexa l’influència de les idees del galenisme, encara 
vigents en aquella època. Amb el terme dieta, es feia referència al manteniment 
de la salut a traves d’un estil de vida equilibrat, que consistia en la regulació de 
les “sis coses no naturals”: el menjar, la beguda, el descans, el treball, la higiene, 
l’activitat sexual i l’estat anímic.

Sembla que el pare de Cervantes era metge cirurgià de poca fortuna, i per 
tant, Cervantes estava familiaritzat amb l’activitat i les idees mèdiques del seu 
temps, que posa en boca de l’únic metge que apareix en aquest  llibre. Les 
recomanacions del doctor Recio al gobernador Sancho, s’ajusten estrictament als 
conceptes d’equilibri entre la “qualitat” dels aliments i la “tipologia” de la persona 
i la seva categoria social.  Li diu: “Yo señor soy médico y estoy asalariado en esta 
ínsula para serlo de los gobernadores de ella ... y lo principal que hago es asistir 
a sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene 
y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago” 
i, exposa que “los manjares pocos y delicados avivan el ingenio, que es lo que 
mas conviene a personas constituidas en mandos y oficios graves”.

La identificació hipocràtica entre aliment i medicament es posa de manifest en 
la petició de Sancho de menjar una “olla podrida” “por la diversidad de cosas 
que en las tales ollas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de 
gusto y de provecho”, i el raonament que li fa el seu metge: “son mas estimadas 
las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede 
herrar, y en las compuestas si, alterando la cantidad de las cosas con que son 
compuestas”.

La dieta com a instrument terapèutic es fa present en el tractament que l’ama 
prodiga a Don Quixot: “para haberle de volver algun tanto en si, gasté mas de 
seiscientos huevos.... y mis gallinas no me dejaran mentir”.
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REFRANyS O DITES POPULARS RESPECTE A L’ALIMENTACIÓ

El llibre del Quixot n’està ple. Es de notar la facilitat de Sancho per incloure’n mes 
d’un en cada conversa. Son un exponent de la cultura popular. Formen part de 
la transmissió oral dels coneixements entre els illetrats. I els que fan referència 
a l’alimentació son molt nombrosos, com correspon a una activitat tan bàsica i 
fonamental de la vida humana.

Respecte a la relació entre el grup social i l’alimentació Sancho diu: “No con 
quien naces, sino con quien paces” (488, 624), és a dir, el tipus d’alimentació 
imprimeix caràcter o concedeix estatus social.

També l’àpat com a símbol o instrument de fraternitat àdhuc entre oponents: 
“No sere yo tan descortes ni tan desagradecido, que con quien he comido y he 
bebido trabe cuestion alguna por minima que sea” (512).

L’abundància en el menjar o el beure te expressions com aquestes: “Comer pan 
a manteles” o “Beber con guindas” (576 i 647).

O aforismes com: “¡Oh pan mal conocido!” (605) referint-se al que és ingrat 
amb qui li ha donat de menjar. “Buscar pan de trastrigo” (828) buscar el que no 
m’és lícit. “No es la miel para la boca del asno” el que no es capaç d’apreciar 
les coses bones no materials (605).  “No se le cocía el pan” (581) per indicar 
que no estava madur mentalment o preparat. O “corazón de mantequilla” (607), 
com a persona fluixa o tova.

Sent la fam la nota dominant de tot el llibre i de la majoria de la població castellana 
dels segles XVI i XVII, aquesta apareix reflectida en nombroses sentencies, 
expressions i frases fetes com:

“Os hago saber, amigo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos 
sujetos a mucha hambre” (264).

“Trabajosa vida es la que pasamos y vivimos , señor mio, estos que somos 
escuderos de caballeros andantes: en verdad que comemos el pan en el sudor 
de nuestros rostros, que es una de las maldiciones que echó Dios a nuestros 
primeros padres.   

Y aun menos mal si comiéramos, pues los duelos, con pan son menos; pero 
tal vez hay que se nos pasa un dia y dos sin desayunar, sino es del viento que 
sopla” (504).

“Sancho Panza .......... rehusaba de volver a la hambre que se pasa en las 
florestas y despoblados,y a la estrecheza de sus mal proveídas alforjas” (541)

“ Bebiendo mal y comiendo peor” (603).  

La dona de Sancho, Teresa li diu al seu marit que: “La mejor salsa del mundo es 
la hambre; y como ésta no falta a los pobres, siempre comen con gusto” (463)

O quan el barber explica una anècdota verídica del manicomi de Sevilla, en que 
un graduat en Cànons que hi estava ingressat manifesta que: “todas nuestras 
locuras proceden de tener los estómagos vacios y los celebros llenos de aire” 
(442)
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El mateix Quixot, en el seu discurs sobre les armes i les lletres diu: “Los trabajos 
del estudiante son éstos: principalmente la pobreza. Esta pobreza la padece 
por sus partes, ya en hambre, ya en frio, ya en desnudez, ya en todo junto; 
pero, con todo, no es tanta que no coma, aunque sea un poco más tarde de lo 
que se usa; aunque sea de las sobras de los ricos, que es la mayor miseria del 
estudiante esto que entre ellos llaman “andar a la sopa” (acudir al monasterio 
en demanda de dicha limosna)” (320).

O quan Cervantes posa en la ploma del fictici autor de la historia del Quixot, 
Benengeli la següent exclamació: “¡ Miserable del bien nacido que va dando 
pistos a su honrra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al 
palillo de dientes con que sale a la calle despues de no haber comido cosa que 
le obligue a limpiarselos!” (690).

Finalment, els consells del Quixot i del metge particular al Governador de 
Barataria, respecte al seu capteniment: (681 i 760)

“No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villania”

“Se templado en el beber, considerando que el vino demasiado, ni guarda 
secreto, ni cumple palabra”

“ Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni eructar delante de nadie”

“Come poco y cena más poco; que la salud de todo el cuerpo se fragua en la 
oficina del estómago”

Encara que d’aixó ja se n’encarregava el seu metge: “Siempre muerto de hambre, 
por haberlo querido asi el doctor Pedro Recio, natural de Tirteafuera, médico 
insulano y gobernadoresco”.

I el capteniment amb els seus subordinats:

“Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, ..... has de 
procurar la abundancia de los mantenimientos; que no hay cosa que más 
fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestia” (736).

CONTROL DELS ALIMENTS

Sobre el preu dels aliments, hi ha poques referències directes; en un regim 
alimentari autàrquic, és a dir, que bàsicament consumien el que produïa cada 
família.

Al primer capítol del llibre, ja ens diu que les despeses en alimentació del Quixot 
“consumian las tres partes de su hacienda” (41). 

 O posteriorment, Teresa Panza s’adreça per carta al seu marit, governador de 
Barataria, dient-li que “me envie algun dinerillo, que sea algo; porque en la 
Corte son los gastos grandes; que el pan vale a real, y la carne, la libra a treinta 
maravedis, que es un juicio” .

L’adulteració dels aliments, sembla que ja era una pràctica freqüent en aquell 
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temps. I per tant, hi havia una legislació al respecte, amb un cert control, per 
evitar els abusos i fraus alimentaris. També es mencionen els intermediaris entre 
el productor i el consumidor, que distorsionen la cadena alimentaria.

Llegim, en una carta de Sancho –Governador de Barataria- a don Quixot, el 
següent: “ Yo visito las plazas, como vuesa merced me lo aconseja, y ayer hallé 
una tendera que vendia avellanas nuevas, y averigüéle que habia mezclado con 
una hanega de avellanas nuevas otra de viejas, vanas y podridas; apliquélas 
todas para los niños de la doctrina (niños pobres, de la beneficencia), que las 
sabrian bien distinguir, y sentenciéla que por quince dias no entrase en la 
plaza” (738).

I tambe: “Aquella tarde la pasó Sancho en hacer algunas ordenanzas tocantes 
al buen gobierno de la que él imaginaba ser ínsula, y ordenó que no hubiese 
regatones de los bastimentos (revendedores) en la república, y que pudiesen 
meter en ella vino de las partes que quisiesen, con aditamento que declarasen 
el lugar de donde era, para ponerle el precio según su estimación, bondad y 
fama, y el que lo aguase o le mudase el nombre, perdiese la vida por ello” 
(739).

Aquesta reglamentació que precisarà el lloc d’origen dels aliments i la seva 
qualitat, és el que determinarà l’inici de les “denominacions d’origen” dels 
productes, com a garantia pels compradors i consumidors.

Al Quixot es mencionen: “ francolines de Milan; faisanes de Roma; ternera de 
Sorrento; perdices de Moron o gansos de lavajos” (719);  “queso Tronchon 
(aldea de Teruel)” (745 i 826); “garbanzos de Martos (Jaen)” (656);  vinos de 
Màlaga o Ciudad Real.

Les denominacions d’origen, ens permeten resseguir les xarxes comercials de 
l’època, i els punts d’abastament –interiors o exteriors- segons les classes socials.

ALIMENTS EXÒTICS

Crida l’atenció el fet que desprès d’un segle del descobriment d’America, no hi 
hagi cap referència als aliments originaris de les Indies Occidentals,  Nomes es 
menciona el “gallipavo”, com una originalitat, sense cap al·lusió al blat de moro, 
el tomàquet o la batata, que per altres referències , sabem que es cultivaven  i 
consumien en altres llocs de la Península.

Si menciona els “higos pasos” del nord d’Africa; i el “cabiar” procedent de Turquia.
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PEDRO FRANCISCO DOMENECH Y AMAYA (1758-1838)
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RESUMEN: Se estudia en este trabajo la vida y la obra del médico extremeño de origen 
catalán Pedro Francisco Domenech y Amaya, nacido y muerto en Almendral (Badajoz) 
en 1758 y 1838 respectivamente; correspondiente de las Reales Academias de 
Medicina de Barcelona y Madrid. Sus estudios universitarios en Barcelona y Sevilla, 
las memorias clínicas que escribió, sus empleos, cargos y representaciones oficiales; a 
través fundamentalmente de una serie de documentos existentes en la Real Academia 
de Medicina de Madrid y del Archivo Universitario de Sevilla.

Palabras clave: Pedro Francisco Domenech Amaya, Almendral, Badajoz, Barcelona, 
vida, producción científica, siglo XVIII.

RESUM: En aquest treball s’estudien la vida i obra d’un metge d’Extremadura, nascut i 
mort a El Almendral (Badajoz). Era el doctor Francesc Domènech Amaya, que va viure 
entre els anys 1758 i 1838. Fou membre corresponent de les Acadèmies de Barcelona 
i de Sevilla. També hi ha documentació a l’Acadèmia de Medicina de Madrid i l’Arxiu 
Universitari de Sevilla. 

Paraules clau: Pedro Francisco Domenech Amaya, Almendral, Badajoz, Barcelona, vida, 
producció científica, segle XVIII.

INTRODUCCIÓN

No son demasiados los datos de que disponemos sobre la trayectoria vital y 
profesional de Pedro Francisco Domenech y Amaya. Calbet y Corbella1, siguiendo 
a Elías de Molins2, nos dicen que estudió medicina en Barcelona, ejerció a finales 
del siglo XVIII, fue médico de un pueblo llamado Santa Marta, y que además de 
una monografía sobre la curación de los picados por la tarántula a través de la 
música, y de otra acerca del tratamiento de las insolaciones mediante chorros 
de agua fría en la cabeza, al parecer publicó en un suplemento de la Gaceta 
de Bayona el resumen de una memoria que tenía como objetivo descubrir el 
embarazo por medio del estudio del pulso.

En el archivo de la Real Academia Nacional de Medicina se conserva en la 
actualidad un conjunto de 17 documentos manuscritos directamente relacionados  

1  CALBET i CAMARASA, Josep M.; CORBELLA i CORBELLA, Jacint, Diccionari biogràfic de metges 
catalans, Primer volum: A-E, Barcelona, 1981, p.173, nº 1.529.

2  ELÍAS de MOLINS, Antonio, Diccionario biográfico y bibliográfico de los escritores y artistas 
catalanes del siglo XIX, Primer volumen, 1889, p. 527.
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Domenech Amaya3. De ellos 15 esta vinculados a la memoria que acerca 
del modo de curar las insolaciones con chorros de agua fría remitió a la Real 
Academia Médica Matritense el 16 de noviembre de 1792, con el deseo implícito 
de obtener el nombramiento de académico correspondiente; trabajo que generó 
una correspondencia entre ambos que duró hasta 1794. Los dos documentos 
restantes son otras dos monografías clínicas manuscritas, redactadas en 1783 y 
1790, a las que pronto haremos referencia.

Por otra parte en el Fondo Antiguo del Archivo Histórico de la Universidad de 
Sevilla se conserva el expediente completo promovido en 1779 por Domenech 
Amaya sobre su legitimidad y limpieza de sangre, con la finalidad de graduarse en 
medicina4. Este documento proporciona valiosa información sobre sus orígenes 
familiares y estudios superiores.

Estas dos grandes fuentes, junto con algunas otras menores, permiten realizar 
una aproximación bastante fidedigna del panorama vital de Pedro Francisco 
Domenech y Amaya.

Pedro Francisco Domenech y Amaya: Trayectoria vital y producción científica 
(1758-1838)

a) Nacimiento. Familia y entorno

Almendral era a mediados del siglo XVIII un pueblo de unos 1.500 habitantes, 
en la entonces llamada provincia de Extremadura, a unos 36 km. al sureste de la 
ciudad de Badajoz; en él nació el 11 de febrero de 1758 un niño, hijo del médico 
titular de la villa, Don Domingo Domenech y Alsinet y de su esposa Doña Ana de 
Amaya y Sotomayor; dos días más tarde fue bautizado en la parroquia de Santa 
María Magdalena, una de las dos con que contaba la villa, siendo su padrino Don 
Francisco Javier Gatuno5.

Su padre, el Dr. Domenech y Alsinet, había nacido en la ciudad de Urgel6, y sido 
bautizado en la parroquia de San Odón, aneja a la catedral, el 5 de enero de 
1726, con los nombres de Clemente Domingo7, siendo sus progenitores Pedro 
Domenech, maestro sastre, y Teresa Alsinet, ambos también naturales de la 
ciudad de Urgel8.

Es probable que hacia 1750 Domingo Domenech y Alsinet se graduase en 
medicina, ese mismo año su tío el Dr. José Alsinet de Cortada, al ser nombrado 

3  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, Catálogo de los fondos manuscritos del s. XVIII de la Real 
Academia Nacional de Medicina, Madrid, Real Academia Nacional de Medicina, 1996. En concreto se 
trata de los documentos nº 227, 231, 349, 350, 377, 394, 395, 421, 539, 540, 541, 542, 543, 
612, 900, 1539 y 1667.

4  Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (AHUS), Fondo Antiguo (FA), Libro 0714, 
292r-320v, Expediente nº 18.292.

5  Ibidem, fol.318v-319r.

6  Actual Seo de Urgel.

7  AHUS, FA, Libro 0714, fol. 302r.

8  Ibidem, fol. 292v.

 José Manuel López Gómez



87    Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 85-94, ISSN: 0213-0718

Nuevos datos para la biografía del médico Pedro Francisco Domenech y Amaya (1758-1838)

médico titular de la ciudad de Mérida9, se le llevó consigo a su nuevo destino, 
con el probable objetivo de que se fuese perfeccionando en el ejercicio clínico. 
Allí le encontramos en octubre del año siguiente como testigo, junto con su tío, 
del bautismo de un hijo del boticario emeritense Antonio Montero10.

No mucho tiempo después el Dr. Domenech y Alsinet obtuvo la plaza de médico 
titular de Burguillos del Cerro, pueblo de cierta importancia situado entre Jerez 
de los Caballeros y Zafra, al sur de la provincia de Badajoz. En un poder otorgado 
el 23 de noviembre de 1754 por el Dr. Alsinet a favor de su sobrino, para cobrar 
a dos boticarios de Trujillo el importe de diferentes géneros extraídos del almacén 
de productos terapéuticos que detentaba en Mérida, ya figura como titular de 
Burguillos11. Fue en este pueblo donde conoció y contrajo matrimonio con la 
madre de Pedro Francisco Domenech y Amaya, Doña Ana de Amaya Sotomayor 
Ayala Vera y Ovando, perteneciente a una familia de la hidalguía local, que 
había sido bautizada el 27 de enero de 1729 en la parroquia de Santa María 
de Burguillos, siendo su padrino Don Juan de Amaya Sotomayor, caballero de 
Santiago, cura propio de Medina de las Torres y tío abuelo suyo12. Su padre Don 
García Luis Méndez de Amaya y Sotomayor era también natural de Burguillos, 
mientras que su madre, Doña Ana Josefa López de Ayala Vera y Obando, había 
nacido en Jerez de los Caballeros13.

Tras varios años de ejercicio profesional en Burguillos del Cerro la familia decidió 
trasladarse a Almendral, villa situada a unos 50 km. al noroeste, que ofreció al 
Dr. Domenech Alsinet condiciones laborales más ventajosas; cuando en febrero 
de 1758 nació Pedro Francisco, es muy probable que su padre llevase ya un 
cierto tiempo desempeñando la plaza de médico titular de Almendral, de donde 
ya no se movería en casi cuarenta años.

b) Estudios universitarios: Barcelona y Sevilla

Pasada su infancia y primeros años de adolescencia en Almendral, su padre 
determinó enviar al futuro Dr. Domenech y Amaya a Barcelona, para que 
alojándose en casa de algunos de los varios parientes que residían en la ciudad, 
pudiese cursar estudios superiores. El 10 de mayo de 1775, con 20 años de 
edad, se graduó de bachiller en Filosofía por la Universidad de Barcelona14, 
continuando los estudios de medicina durante los tres cursos siguientes de 1775- 
76, 1776-77 y 1777-78 en la misma Universidad de Barcelona. Terminado este 

9  LÓPEZ GÓMEZ, José Manuel, Sociología de las profesiones sanitarias en Mérida (1700-1833), 
Barcelona, Publicaciones del Seminari Pere Mata de la Universidad de  Barcelona, nº 61, 1994, 
pp. 76-77.

10  Archivo de la parroquia de Santa María de Mérida; Libro 10º de Bautizados, 28 de octubre de 
1751, fol. 188r-189v. 

11 Archivo Histórico Provincial de Badajoz, Sección de Protocolos Notariales, Leg. 4.580, Manuel 
Vicente del Valle, sin foliar.

12  AHUS, FA, Libro 0714, fol. 310r.

13  Ibidem, fol. 310r.

14  Ibidem, fol. 292r.
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último, a principios del verano de 1778, se trasladó a Sevilla y se matriculó en 
su Real Universidad para ganar el año que le faltaba para poder obtener el grado 
de bachiller en Medicina.

A principios de marzo de 1779 Pedro F. Domenech y Amaya solicitó al rector 
de la Universidad de Sevilla que despachase las cartas y exhortos necesarios, a 
las autoridades que fueran precisas para acreditar su legitimidad y limpieza de 
sangre, y así una vez aprobado el curso y “tenido el acto menor de sabatinas 
médicas”, poder ser admitido a los “actos de puntos, lección y examen para 
dicho Grado de Br. en Medicina”15. El Dr. Don Manuel García de Castro, canónigo 
de la catedral de Sevilla y Rector y cancelario de su Real Universidad, el 8 de 
marzo concedió su autorización para que se ejecutase lo solicitado.

Dos meses más tarde nuestro futuro médico, en vista de la demora que pudieran 
sufrir las informaciones de legitimidad y limpieza de sangre, volvió a dirigirse al 
rector pidiéndole que se le admitiese a los exámenes del grado de bachiller en 
medicina, y que “siendo aprobado se me confiera en forma ordinaria, quedando 
yo obligado a poner en esta secretaría las referidas informaciones”. El 5 de 
mayo se acordó acceder a esta solicitud, aunque no se le daría testimonio del 
grado alcanzado hasta que aportase la documentación requerida16.

Don Jerónimo Net y Lledós bayle y juez ordinario de la ciudad de Urgel, a la vista 
de los exhortos enviados por el Rector de la Universidad de Sevilla, dio orden el 
7 de mayo de 1779 a Esteban Guada y Ninou, escribano público y actuario del 
juzgado, para que realizase las informaciones solicitadas17. De manera semejante 
las efectuaron las autoridades de Burguillos del Cerro, en el mes de noviembre, 
y las de Almendral en enero de 1780. Todos los testigos afirmaron que el Dr. 
Domenech Alsinet había sido inicialmente médico titular de Burguillos, pasando 
después a Almendral, donde continuaba ejerciendo su labor clínica, su esposa, 
Doña Ana de Amaya ya había fallecido. 

c) Periodo formativo en Almendral

Obtenido el grado de bachiller en medicina en la Universidad de Sevilla, 
Domenech y Amaya regreso a Almendral a finales de 1779 con el propósito de 
realizar junto a su padre los dos años de práctica clínica preceptivos para poder 
revalidarse ante el tribunal del Real Protomedicato. El 22 de diciembre de 1781 
fue aprobado18, alcanzando así la facultad de ejercer libremente en todas las 
provincias del antiguo Reino de Castilla; entre tanto contrajo matrimonio con 
Jerónima Andrade, naciendo en 1782 su primer hijo, José María, que alcanzaría 

15  Ibidem, fol. 292v-293r.

16  Ibidem, fol, 294r-294v.

17  Ibidem, fol. 297v.

18  DEMERSON, Paula de, “Muertes aparentes y socorros administrados a los ahogados y asfixiados 
en las postrimerías del siglo XVIII”, Asclepio, LIII/2, 2001, pp. 62.
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prestigio posterior como literato y jurisconsulto19.

En un principio decidió continuar su formación junto a su padre, ayudándole en 
el quehacer clínico diario en Almendral, y acudiendo a consulta en los pueblos 
vecinos a los que era llamado. De este periodo data su primera memoria de carácter 
médico, escrita en buen latín y con una extensión de 20 folios manuscritos, lleva 
por título Disertatio Medico-Practica super expositionem Aph. 27, libr.620, está 
fechada “in oppido vulgo del Almendral, pacensis episcopatus Idus decembris 
anni Domini MDCCLXXXIII”; en ella disiente de Hipócrates que en este aforismo 
afirma “los empiemáticos o los hidrópicos a los que se les practica una incisión 
o una cauterización, si el pus o el agua fluye saliendo de una sola vez, mueren 
irremediablemente”21; en cambio Domenech Amaya establece como primera 
conclusión de este trabajo “in omni hydrope indicata est paracentesis”. Este 
escrito remitido a la Real Academia Médica Matritense, cuando tan solo contaba 
con 25 años, fue el primer intento de acercarse a una institución oficial prestigiosa 
con la finalidad de mejorar sus perspectivas profesionales futuras.

d) Médico titular de la villa de Santa Marta (Badajoz)

En torno a 1786, dueño ya de una apreciable experiencia asistencial y bien 
conocido en toda la comarca, Pedro Francisco Domenech y Amaya fue contratado 
como médico titular de Santa Marta, pueblo apenas distante 25 km. de 
Almendral22 hacia el sureste. En él supo compaginar el desempeño ordinario de 
sus obligaciones clínicas con la redacción de nuevos trabajos de investigación. 
En el Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid publicó los 
años 1788, 1789 y 1790 tres comunicaciones23, en las que reflexiona acerca de 
diferentes procesos clínicos, basándose en su experiencia personal. La primera 
de ellas lleva por título “Adición a la carta del Dr. Manuel Casal y Aguado sobre 
las tres causas del cólico”24, escrito que había sido publicado meses antes en la 
misma revista25.

En la segunda da “Noticia de la epidemia de fiebres catarrales pútrido linfáticas 

19  PÉREZ JIMÉNEZ, Nicolás, “Continuación de la Memoria premiada en el concurso de 1890 sobre 
le siguiente tema ”Estudio biográfico, bibliográfico y crítico de algunos de los médicos insignes que 
han contribuido a los progresos de las ciencias médicas en España”, Anales de la Real Academia de 
Medicina, Madrid, 1891, Tomo XI, Cuaderno 3, pp. 280-281.

20  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, op. cit., Doc. nº 1667.

21  Corpus Hippocraticum (Traducción, revisión y notas Ana Gómez Rabal, Salvador Iranzo Abellán y 
Monserrat Nofre Maíz), Barcelona, 1997, Tomo VIII, p. 119.

22  Era señorío de los duques de Fería y marqueses de Villalba, quienes habían concedido carta 
de población a la villa en 1481. En 1646 el caserío fue destruido por los portugueses, siendo 
reconstruido con calles de trazado regular, amplias y rectas, y plazas despejadas.

23  AGUILAR PIÑAL, Francisco, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Tomo III: D-F, 
Madrid, CSIC, 1984, pp. 98-99 (nº 694, 695, 696).

24  Memorial Literario, XV, 1788, pp. 677-685.

25  CASAL y AGUADO, Manuel del, “Carta del Dr. D. --- sobre tales causas eficientes y poderosas que 
ocasionan la atroz dolencia llamada cólico”, Memorial Literario, XIV, 1788, pp. 556-560.
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que actualmente aflige a nuestra Península; y el seguro método de curarlas. 
Por D. --- médico titular de la villa de Santa Marta”26. Expone algunos casos 
de pacientes afectos de este tipo de fiebres, tratados por él en diversos pueblos 
cercanos, y alaba la eficacia de la opiata antimonial ideada por el Dr. Masdevall 
para su tratamiento.

Sorprende un poco el título del tercero de estos trabajos porque hace referencia 
a una fuente de la provincia de Cuenca, “Discurso físico sobre la investigación 
de la causa que produce la intermitencia absortiva en la Fuente de la Burlaca, 
contigua a la villa de Cañizares, de la Provincia de Cuenca”27.

Durante su estancia en Santa Marta redactó también la monografía por la que 
probablemente es más conocido, que mayor repercusión tuvo en su época, y 
que más comentarios ha suscitado con posterioridad; la copia manuscrita que 
remitió a la Real Academia Médica Matritense está encabezada con el siguiente 
epígrafe: “Observación que con notas y reflexiones, dispuestas en forma de 
Discurso sobre la música considerada como Medicina, y contraída al presente 
caso; somete a la sabia censura de esta Regia Sociedad Médico Matritense Dn. 
Pedro Francisco Domenech y Amaya, médico titular de la villa de Santa Marta 
del obispado de Badajoz en la Prov. de Extremadura”28.

En este trabajo se describe la curación a través de la música de un paciente picado 
por una tarántula al que trató: “Hallándose Antonio Ruiz, sujeto quincuagenario, 
temperamento sanguíneo-bilioso, de oficio pastor, vecino de esta villa de Santa 
Marta, durmiendo en unas tierras de labor junto al pozo de Patas, en el término 
de la villa de Solana, y una legua distante de aquella, el 2 de julio de este año, 
como a las 12 y media de la noche, sintió una picadura en el omoplato izquierdo, 
que le despertó. Y echándose mano a la parte para saber lo que sería, dice que 
le parece halló un muzgaño o araña, que deshizo entre su cuerpo y la camisa. 
En cuyo tiempo volvió a sentir nueva punzada muy parecida a la de una avispa, 
la que aunque por el pronto le escocía, no hizo el mayor caso por entonces de 
ella; y así se volvió a ladear para tomar nuevamente el sueño. Pero aún no había 
pasado el espacio de un creo, cuando lo obligó a incorporarse una como saeta 
quemante que se disparó desde la picadura al corazón, y oprimiéndole de forma 
que parecía le faltaba el aliento, haciéndose cada vez la respiración con mayor 
dificultad, en términos de hallarse sumamente acongojado (…)”.

Este trabajo consta de 68 páginas manuscritas, pero en él no figura la fecha en 
que fue escrito, ni que también fue remitido a la Real Academia Médico Práctica 
de Barcelona, que lo juzgó merecedor del título de académico correspondiente. 
Una nota aparecida en la Gazeta de Madrid del 20 de septiembre de 1796 nos 
permite aclarar estos interrogantes. En ella, remitida desde la villa de Almendral 
por su médico titular, Pedro Francisco Domenech Amaya, se refiere la curación de 
Francisco López, de 18 años, picado por una tarántula en la zona umbilical, que 
se restableció por completo al cabo de tres días de escuchar música de guaracha 

26  Memorial Literario, XVI, marzo de 1789, pp. 407-416.

27  Memorial Literario, XVIII, abril de 1790, pp. 572-576 y junio de 1790, pp. 185-195.

28  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, op. cit., Doc. nº 1539.
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tocada por varios instrumentos29. Al final se dice: “El mismo facultativo, que es 
Médico Honorario de la Real Familia, socio de las Reales Academias de Medicina 
de Barcelona y Madrid, y médico titular de esta villa, exercitó igual curación en 
el año de 1790 en la villa de Santa Marta, en caso idéntico al presente, y lo 
comunicó entonces a dicha Real Academia de Barcelona, añadiendo reflexiones 
sobre la música considerada como medicina”. Años más tarde, en 1798, este 
opúsculo fue publicado en las Memorias  de la Real Academia de Medicina de 
Barcelona30.

e) Médico titular de Almendral (Badajoz)

A principios de 1791 Domenech y Amaya regresó a Almendral, ahora ya en 
calidad de médico titular, su padre no había fallecido, pero probablemente decidió 
retirarse y ceder la plaza a su hijo. El interrogatorio que se realizó, precisamente 
en esas fechas, con motivo de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, 
con sede en Cáceres31, nos permite conocer algunos aspectos concretos de 
Almendral en ese periodo. Por él sabemos que distaba 6 leguas32 de la ciudad de 
Badajoz, que pertenecía al ducado de Feria, que poseía el duque de Medinaceli, 
y que contaba con 388 vecinos33. En la villa existían dos parroquias, servida cada 
una por un beneficiado con cura de almas; un hospital, por la asistencia de cuyos 
enfermos percibía el médico titular 100 rs. anuales; un convento de franciscanos 
descalzos, llamado de Nra. Sra. de Rocamador, con 20 religiosos, distante una 
legua del casco urbano; y dos conventos de monjas de clausura, uno de clarisas 
y otro de agustinas, con 22 y 24 religiosas respectivamente, que se sustentaban 
de sus dotes.

Las respuestas también indican que en ese momento había en Almendral dos 
médicos, sin duda Domenech Amaya y su padre, y un boticario; y que el titular 
tenía un salario de 6.000 reales cada año, 1.400 pagados de propios y los 4.600 
restantes repartidos entre los vecinos; a los que había que añadir lo que percibía 
de cada uno de los tres conventos por su asistencia, y del hospital; aparte de las 
apelaciones particulares. Ese era el perfil laboral y el contexto social de nuestro 
médico en esos años.

Una vez instalado en Almendral reanudó su labor publicista recopilando algunos 
casos clínicos de pacientes afectos de graves insolaciones que había curado con 
irrigaciones de agua fría en la cabeza, redactando con ellos una nueva monografía 
que el 16 de noviembre de 1792 remitió desde Almendral a la Real Academia 
de Medicina de Madrid con el título “Memoria Médico-Práctica sobre que las 

29  Gazeta de Madrid, nº 76, 20 de septiembre de 1796, pp. 780-781. La picadura sucedió el 18 
de julio, y el caso fue comunicado el 30 de ese mes a la redacción de la Gaceta.

30  DOMENECH y AMAYA, Pedro Francisco, “Observación de un picado por la tarántula”, Memorias 
de la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, Madrid, 1798, pp. 132-172.

31  Constaba de 57 preguntas y el correspondiente a la villa de Almendral fue firmado el 28 de 
marzo de 1791.

32  Medida itineraria que en España equivale a 5.572,7 metros.

33  Unos 1.552 habitantes.
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irrigaciones de agua fría sobre la cabeza son el remedio de la insolación. 
Sometida a la sabia y docta censura de la Real Academia Médica Matritense 
por Dn. Pedro Francisco Domenech y Amaya, Socio Académico Corresponsal de 
la Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, y actual Médico titular de la 
villa del Almendral”34.

En la primera mitad de sus 32 páginas manuscritas el autor hace algunas 
consideraciones generales sobre la presencia en textos médicos, tanto europeos 
como españoles, de métodos semejantes a los que el preconiza; dedicando la 
segunda parte a la exposición detallada de tres casos clínicos de pacientes afectos 
de graves episodios de insolación a los que logró restablecer con la aplicación de 
chorros de agua fría sobre la cabeza. Los tres pertenecían a cuerdas de presos 
que hicieron etapa en Santa Marta camino de Badajoz en los veranos de 1787 
y 1788.

Tras el dictamen favorable de Miguel Barnades y Antonio Franseri, a los que 
la Real Academia Médica Matritense había encargado la valoración de esta 
memoria35; Gregorio García Fernández, en su calidad de Vice-Secretario de la 
institución, comunicó por carta, fechada el 12 de febrero de 1792, a Domenech 
y Amaya su nombramiento como académico correspondiente36. No satisfecho por 
completo, se dirigió a Manuel Godoy, extremeño como él, con el que le unía un 
cierto grado de amistad, y que acababa de ser nombrado Secretario de Estado37 
y duque de la Alcudia, pidiéndole que intercediera para la publicación de su 
memoria. Godoy se la volvió a enviar a la Real Academia de Medicina de Madrid, 
preguntándola si sería útil su impresión38, a lo que ésta contestó afirmativamente 
por oficio de 22 de junio de 179339.

 Al año siguiente vio la luz impresa con el título completo de “Memoria médico-
práctica sobre que los riegos y chorros de agua pura y fría en la cabeza son el 
remedio de la insolación, por Don Pedro Francisco Domenech y Amaya, médico 
honorario pensionado de la Real Familia de S.M.C. Socio Académico de las 
Reales Academias de Medicina-Práctica de Barcelona y Madrid. Comisario 
Real para la revisión de papeles, libros y obras impresas francesas, que se 
introduzcan en estos reynos por esta administración. Médico titular que ha 
sido de las villas de Santa Marta y Villalba, y actual de la de Almendral”40. La 
obra está dedicada al Dr. Masdevall, médico de cámara del rey y Protomédico de 
Castilla, personalidad de gran influencia en los ambientes sanitarios de la corte, 
a quien sin duda Domenech pretendía alagar.

34  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, op. cit., doc. nº 612.

35  Ibidem, doc. nº 231.

36  Ibidem, doc. nº 542.

37  El 15 de noviembre de 1792, con tan solo 25 años de edad.

38  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, op. cit., doc. nº 394. La carta está fechada el 24 de abril 
de 1793.

39  Ibidem, doc. nº 377.

40  Madrid, en la Imprenta de D. Antonio Cruzado, año de MDCCXCIV (11 hojas  + 56 páginas).
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A la dedicatoria siguen los dictámenes de las Reales Academias de Medicina de 
Madrid y Barcelona. El texto es algo más extenso que el manuscrito original, y 
contiene 5 casos clínicos, en lugar de los 3 iniciales; incorporando las curaciones 
a un insolado en Santa Marta en el mes de marzo de 1791, y a otro en Almendral 
en el verano de 1793.

La benéfica intercesión de Godoy hizo también que Domenech y Amaya fuese 
agraciado con el nombramiento de médico honorario de la Real Familia pensionado, 
lo cual era poco frecuente41, y algo después con el cargo de “Comisario real para 
la revisión de papeles, libros y obras impresas francesas que se introduzcan en 
estos reinos”; designación de confianza que hay que entender en el marco de la 
Revolución francesa y de la consecuente guerra contra la Convención, iniciada en 
abril de 1793, que implicó un exhaustivo control gubernamental de todo escrito 
procedente de Francia.

En esos años de contienda contra la nación vecina numerosos particulares e 
instituciones quisieron contribuir con su dinero y sus medios a costear parte 
del presupuesto bélico, Domenech y Amaya fue uno de ellos. En la Gazeta de 
Madrid de 23 de julio de 1793, bajo el epígrafe de “Ofertas hechas a S.M.”, 
aparece consignada la suya, en la que ofrece “su persona y bienes, y animar a 
sus vecinos a que se alisten para el exército”42. Idéntico mensaje aparece al año 
siguiente en el Mercurio histórico político de España43.

Su hijo José María, ya licenciado en Derecho, fue miembro destacado de la Junta 
Superior de Defensa y Armamento de Extremadura, constituida en 1808 con 
motivo de la invasión de las tropas napoleónicas, y por ella fue nombrado director 
del Diario de Badajoz, cuyo primer número salió el 17 de junio de ese año44. 
Durante la Guerra de la Independencia Domenech y Amaya continuó asistiendo 
a los vecinos de Almendral, al tiempo que procuraba conjugar los peligros que la 
lucha generaba.

f) Años finales y muerte

En 1827 en las Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas, fundadas y dirigidas 
por Manuel Hurtado de Mendoza a la vuelta de su exilio Francès en 182145, 
se publicó un pequeño trabajo de Domenech y Amaya titulado “El embarazo 

41  MALDONADO, Luis y PINAR, Susana, op. cit., doc. nº 541. El 7 de abril de 1793 la concesión 
ya estaba realizada.

42  Gazeta de Madrid, martes, 23 de julio de 1793, nº 59, p. 718.

43  Mercurio histórico político de España, Madrid, Imprenta Real, febrero de 1794, p. 294.

44  A partir de 1810, cuando la Junta Superior se trasladó a Valencia de Alcántara, cambió su 
título por el de Gazeta de Extremadura. Con el tiempo José María Domenech y Andrade llegaría a ser 
diputado a Cortes y magistrado del Tribunal Supremo, muriendo en la década de los cincuenta del 
siglo XIX.

45  Se publicaron 20 volúmenes de 1821 a 1828.
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descubierto en el pulso”46. Está fechado en Almendral el 5 de abril de 1824, 
y aparece como subtítulo “Resumen de una memoria inédita que escribió y 
publica don Pedro Francisco Domenech y Amaya, médico de la Real familia de 
S.M.C., socio de las reales academias de Madrid y Barcelona, corresponsal del 
instituto nacional de París”. 

El autor afirma que la experiencia diaria y constante de más de 40 años de 
práctica clínica le ha enseñado que el “pulso dícroto continuo es la señal 
característica de la preñez”. Como el propio Domenech reconoce esta obrita 
es el resumen de otra anterior y más extensa que no llegó a publicarse, que 
al parecer llevaba por título “Memoria sobre el descubrimiento siguiente; el 
pulso dícroto continuo, sin ninguna hemorragia espontánea o extraordinaria 
por cualquiera de las cavidades naturales, es el signo más cierto y positivo del 
embarazo a setenta días”47.

El trabajo tuvo una cierta repercusión y fue traducido al Francès y publicado 
en algunas revistas médicas del país vecino, lo que es posible le supusiera su 
designación como corresponsal del Instituto Nacional de París.

En la Gazeta de Madrid de 29 de octubre de 1834 se anunció la vacante de la 
plaza de médico titular de la villa de Almendral, con el salario de 200 ducados de 
propios, las igualas de 500 vecinos, el derecho de engorde de cuatro cerdos de 
matanza, y el ajuste con el hospital y un convento de monjas48. Esta convocatoria 
nos podría hacer suponer que en esa fecha el Dr. Domenech y Amaya ya había 
fallecido, aunque si damos por válido lo expuesto por Pérez Jiménez murió en 
Almendral pocos años después, el 11 de enero de 183849.

46  Décadas de Medicina y Cirugía Prácticas, XIII, Madrid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 
Impresor de Cámara de S.M, 1827, pp. 85-88.

47  PÉREZ JIMÉNEZ, Nicolás, op. cit., p. 281.

48  Gazeta de Madrid, nº 257, 29 de octubre de 1834, p. 1.076.

49  PÉREZ JIMÉNEZ, Nicolás, op.cit., p. 281.
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UN EPISODI DE RECERCA FRENOLÒGICA A IGUALADA (SEGLE XIX)

CORBELLA i DUCH, Josep

Doctor en Dret. Hospital Santa Creu i Sant Pau

RESUM: Notícia sobre l’actitud política de Roger Charles d’Espanya, comte d’Espanya, 
general de l’exèrcit carlí, a la primera guerra, que va morir l’any 1839, prop d’Organyà. 
Al cap del temps sembla que es recuperà el seu crani i se’n feu un estudi  frenològic.

Paraules clau: Crani Comte d’Espanya. Estudi frenològic. 

RESUMEN. Notícia sobre la actitud política de Roger Charles d’Espagnac, conde de 
España, general del ejército carlista, que murió en 1839 cerca de Organyà. Al cabo de 
un tiempo se recuperó el cráneo y se realizó un estudio frenológico.

Palabras clave: Cráneo Conde de España. Estudio frenológico.siglo XIX.

Mesos enrere, mentre em documentava per un tema relacionat amb la primera 
guerra carlina, vaig topar amb la figura del Comte d’España, títol nobiliari amb 
que és conegut Carlos d’España, nascut com a Roger-Bernard-Charles d’Espagnac 
de Ramefort1, el 15 d’agost de 1775 al castell de Ramefort (Arieja), que morí 
de forma violenta el 2 de novembre de 1839, prop d’Organyà, escanyat i llençat 
després al riu Segre des del pont de l’Espia. Personatge de trista memòria pel 
seu despotisme, crueltat, paranoies, arbitrarietats i execucions sumàries mentre 
exercia el càrrec de Capità General de Catalunya, que li valgueren els sobrenoms 
de “Tigre de Catalunya” i “Assassí de Catalunya”.

Algunes de les fonts consultades fan referència a un, entre macabre i pintoresc 
episodi, relacionat amb l’estudi frenològic del crani del temut Comte d’España, 
que va tenir lloc pocs anys després de la seva mort, del que és protagonista un 
metge d’Igualada, i, segons algunes versions, el mateix Marià Cubí.

Però en aquesta història ens cal anar per pams i seguir un ordre. La començarem 
fent una breu presentació dels personatges principals.

- El Comte d’España2, involuntari subjecte passiu de l’estudi frenològic.  

Carlos d’España, era el cinquè fill del marquès d’Espagne o d’Espagnac, Henri 
d’Espagnac, de la petita noblesa francesa. El 1791 amb el seu pare i la resta 
de la família fuig de la França revolucionària passant primer per Alemanya, on 
s’integra en l’exèrcit format per Condé per a intentar restaurar la monarquia, i una 
vegada dissolt el grup militar, entra en territori espanyol, posant-se al servei del 
l’exèrcit del rei Carles IV per continuar la lluita contra els revolucionaris francesos, 
i així començava la carrera militar que el portaria a obtenir el grau de capità 
general3.
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Acabada la guerra del Rosselló, Charles d’Espagnac es traslladat a Mallorca amb 
el seu regiment on l’any 1801 contrau matrimoni amb una dama de l’aristocràcia 
local, Dionisia Rosiñol de Desplà i Comellas, i entra al servei del capità general de 
les illes, Juan Miguel de Vives, que el nomena ajudant. Quan esclata la guerra de 
la independència (també coneguda com la Guerra del Francès), segueix al general 
Vives que es trasllada successivament a Catalunya i a Castella, destacant-se per 
la seva activa participació en diverses batalles, cosa que li es recompensada amb 
reiterats ascensos fins a obtenir el grau de brigadier i de mariscal de camp. En la 
batalla  la Albuera (Badajoz) va ser ferit en un braç per un cop de llança, i durant 
el setge de Pamplona és ferit de bala en la cama esquerra4.

L’agost de 1812, després d’alliberada la capital, és nomenat Comandant General 
de Madrid. L’agost de 1814 és nomenat governador militar i civil (corregidor) 
de Tarragona. El 1815 ascendeix a tinent general i nomenat cap de l’exèrcit de 
reserva. El 1816 torna a Tarragona on roman com a comandant del corregiment 
fins el 1819 en que novament és cridat a Madrid. Durant aquest temps, el 1818, 
el rei Ferran VII castellanitza el seu nom i el 27 d’agost de 1819 li atorga el títol 
de Comte d’España, amb Grandesa d’España, fent-li així reconeixement de la 
seva lleialtat, capacitat militar, i conviccions conservadores i antiliberals5.

Queda marginat i passa l’exili a partir de 1820, i durant el Trienni Liberal, fins 
que retorna des de França amb els anomenats Cent Mil Fills de Sant Lluïs, fet 
amb el que comença la Dècada Ominosa, amb la que es coneix l’etapa final del 
regnat de Ferran VII, essent nomenat Capità General i Virrei de Navarra l’abril de 
1823, ocupant seguidament el càrrec Capità General de l’Aragó el maig de 1824, 
que compatibilitza amb el de comandant general de la Guàrdia Reial d’Infanteria, 

Josep Corbella i Duch
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des d’on reprimeix l’aixecament apostòlic del general Georges Bessières, a qui 
mana executar. 

La carrera militar culmina el 12 de setembre de 1827 en ser nomenat pel rei 
capità general de Catalunya, conservant el comandament de la Guàrdia Reial, 
amb l’encàrrec de reprimir l’anomenada Revolta dels Malcontents, i amb plens 
poders, civils i militars, per a modificar sentències, imposar sancions, i atorgar el 
perdó. Exercia el càrrec des de la Ciutadella de Barcelona, palesant una crueltat 
extrema i innecessària, fins que l’11 de desembre de 1832, es substituït pel 
general Manuel Llauder, que es veu obligat a protegir la seva persona per a evitar 
que fos víctima de l’odi de les masses.

Després de la mort de Ferran VII es posa al servei de la causa del pretendent 
Carlos Maria Isidro. Quan traspassa el rei es trobava a França, i fou detingut i 
empresonat a Lille, on roman fins el 1835 quan aconsegueix fugir disfressat i 
tornar a Catalunya on és nomenat capità general de l’exèrcit carlí. Però la gran 
crueltat demostrada en diverses accions, algunes contra poblacions lleials a la 
causa carlina, i soldats del seu exèrcit, van determinar que els dirigents de la 
Junta de Berga a prendre l’acord de destituir-lo i eliminar-lo, la qual cosa van 
fer, prenent totes les precaucions, la nit del 2 de novembre de 1839, emparats 
amb l’engany de que el menaven cap Andorra, en passar per l’anomenat pont 
de l’Espia, vora Organyà, on fou estrangulat pels qui l’acompanyaven i llençat al 
Segre amb una pedra lligada al coll6.

Pocs dies després els cos del Comte d’España apareixia a la riba del riu, prop de 
Coll de Nargó, despullat i lligat de peus i mans. Fou enterrat en secret, envoltat 
per un núvol de temor a les possibles reaccions dels seus partidaris i/o executors, 
mantenint el sentiment de por imposat per les disposicions ordenades en vida.

El 25 de novembre de 1858 se signa la Reial Ordre per a l’exhumació i trasllat 
de les restes del Compte a Mallorca, que s’executa el mes de juny de 1859, però 
sense el crani corresponent, que no arriba a l’illa fins el 30 de maig de 1885. 

- Comportaments i actituds que singularitzen el Comte d’España7.

Fins el 1834 els capitans general ostentaven el comandament militar i polític, 
i àdhuc la presidència de la Reial Audiència, del territori, i així en una sola 
persona es concentrava tot el poder, que dimanava directament del rei. Aquesta 
circumstància serveix per explicar l’efecte i la transcendència que tenien les 
decisions del Compte d’España com a capità general que, com expliquen alguns 
autors i biògrafs, mantenia el mateix tarannà de fermesa, disciplina i de rigor 
demostrat en llur carrera militar.

Nomenat capità general, des de Tarragona acompanya al rei que s’havia desplaçat 
a Catalunya per a fer front personalment a la Revolta dels Malcontents, i el mateix 
dia en que pren possessió de la capitania general de Catalunya ordena executar 
13 presos condemnats, deixant així clarament definida la línia d’actuació que 
seguirà durant el seu mandat.
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Seguidament, i per a honorar l’estada del rei Ferran VII a Barcelona, ordena 
la construcció del que des de llavors, i encara actualment, es conegut com a 
carrer Ferran, per a comunicar la plaça de Sant Jaume amb la Rambla, disposant 
l’enderrocament immediat dels edificis que fossin necessaris. Com que la gent 
que habitava els edificis afectats s’oposa a l’ordre del Comte i es negava a 
desocupar-los posant entrebancs al seu compliment, ordena que s’enderroquin 
les escales de tots ells, de tal manera que els que eren a casa no podien sortir-ne, 
i els que eren fora no hi podien tornar. Les persones que van quedar als edificis 
foren evacuades dins de cistells, moguts amb cordes i corrioles.

Palesava grans manifestacions de beateria seguint tota la celebració de la missa 
agenollat, carregat d’estampes, passant estones amb el braços en creu, i fins i 
tot patint convulsions.

Prohibí a les noies portar trenes, i tal era la fòbia, que ordenà a un grup de gitanos 
perseguir les que en porten i tallar-los-hi. Ordena també que els homes afeitar-se 
els bigotis. Prohibeix portar barretines vermelles, perque li recordaven el capell 
frigi dels revolucionaris francesos que tant odiava.

Rigorós amb la pròpia família, castiga la filla a fer guàrdia en un balcó amb una 
escombra, com si fos un fusell, i tanca l’esposa a casa perque no s’havia proveït 
de moniatos, que sembla era un de les seves menges predilectes. Si els fills, o 
l’esposa, no es llevaven a l’hora, manava la banda de tambors cornetes entrar 
a la cambra tocant diana. Sembla que va manar processar i afusellar un cavall.

Entre les excentricitats, es diu que muntat a cavall en el balcó de la seva residència, 
va rebre els comandaments de la flota holandesa de visita a Barcelona. Alguna 
vegada ordenava la tropa desfilar de cara al mar fins que l’aigua arriba al coll dels 
soldats, i a  les unitats de cavalleria baixar galopant per un carrer pendent per a 
divertir-se veient els que no podien mantenir l’equilibri.

Segurament les actuacions que mes han perdurat en la memòria col·lectiva són 
la bandera negra que manava hissar a la ciutadella per anunciar execucions, que 
generalment consistien en afusellar els condemnats després d’haver-los-hi tallat 
les mans i/o el braços. Per cada afusellat, manava disparar una salva d’artilleria. 
Amb aquest sistema de publicitat escampava entre la població el terror i la por, 
que perllongava en el temps manant penjar a la forca els afusellats i deixant-los 
exposats a la vista del públic diversos dies, mentre els espies prenien bona nota 
de les expressions i reaccions de la gent, i el mateix Comte es passejava per 
l’indret cantant i ballant la cançó popular “habas verdes”.

L’actuació dels fiscals Francisco Cantillón, Fernando Chaparro, i Coello, que en 
els interrogatoris seguien mètodes particulars, al marge de qualsevol normativa, 
servia per a justificar tota mena de sancions, deportacions i bandejaments aplicats 
als ciutadans sospitosos d’idees liberals, de desviacions, o d’incompliment 
d’ordres i disposicions.

- La frenologia.

La frenologia s’inscriu i participa, al mateix temps, del desenvolupament de la 
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ciència mèdica i de l’estudi del comportament humà. Fou iniciada per Franz 
Joseph Gall (Baden 1758 – Paris 1828), que com a resultat de l’estudi de 
l’anatomia del sistema nerviós, estableix la doctrina de les localitzacions cerebrals 
explicant que les funcions mentals i la determinació del caràcter de la persona 
es localitzen en determinades àrees o regions del cervell, deduint que existia 
una correlació entre desenvolupament d’aquestes àrees i les funciones que s’hi 
localitzen. Així, s’arriba a la conclusió de que es poden conèixer les tendències 
innates dels individus estudiant la morfologia cranial. 

L’escola del positivisme criminològic italiana, representada per Cesare Lombroso, 
que descriu el mètode per a identificar al criminal nat, esta emparentada amb la 
frenologia. 

A Espanya fou Marià Cubí i Soler (Malgrat de Mar 1801 – Barcelona 1875)8, 
la persona que amb mes intensitat propaga i practica la frenologia amb cursos, 
conferències i publicacions. Cubí no tenia estudis de medicina. En la seva 
joventut emigra als USA embarcat com a traductor d’un vaixell, on es dedica 
a l’ensenyament d’idiomes, passant després a Cuba i Mèxic, on funda escoles, 
per a tornar altra vegada als USA on coneix les doctrines frenològiques del Sr. 
Gall que l’atrauen apassionadament, interessant-se pel seu estudi i aplicació, 
visitant diverses presons, hospitals i universitats, fins a retornar a Barcelona 
l’octubre de 1842, dedicat totalment a la nova doctrina organitzant cursos per a 
la seva divulgació, fins a tenir problemes amb un tribunal eclesiàstic a Santiago 
de Compostela que considera com a materialistes les seves teories.

- El crani del Compte d’España objecte de recerca frenològica.

Hem explicat la tràgica mort del Comte d’España prop d’Organyà, esdevinguda el 
2 de novembre de 1839, i saben que fou enterrat al cementiri de Coll de Nargó.

No és d’estranyar que la rigidesa amb que es comportà durant el temps que 
exercí com a capità general de Catalunya, i la crueltat dels cástigs que imposà 
despertessin tota mena de comentaris i de llegendes al seu entorn que culminen 
amb la història d’un suposat, o real, estudi frenològic del seu crani.

Ultra les referències a l’estudi que se citen en alguns textos biogràfics “penjats” 
a internet, crec que la més antiga és la col·laboració que publica el diari “La 
Vanguardia” en la edició del dimecres 31 d’agost de 1892, també disponible 
a internet, sota el rètol de “La aventura de un cráneo” (no n’he sabut trobar el 
nom de l’autor), i que, transcrivint allò que ha estat explicat per una persona 
de confiança (doblemente respetable, por la santidad de su ministerio y por la 
gravedad de su carácter) resumidament, diu així.
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L’any 1840 un metge d’Igualada anomenat Josep Roset, molt aficionat a 
la frenologia, transitava prop de Coll de Nargó amb un parent de Guissona 
anomenat Caba, i el seu criat. Aquest, el criat, els fa saber que el cos del Comte 
d’España estava enterrat en el cementiri d’aquest poble, demana a l’enterramorts 
que li deixi mirar. Entusiasmat, li ofereix després una quantitat per tal que faci 
la vista grossa i li deixi agafar el crani del difunt, cosa que aconsegueix. Marxen 
seguidament i continuen el seu camí, però poca estona després cauen en mans 
d’un estol de bandolers que, esfereïts llencen el crani, i retenen els viatgers per a 
demanar un rescat als familiars. 

En aquesta situació, el tal Caba negocia la seva llibertat per a recollir els diners 
del rescat, i la nit abans del seu alliberament, trosseja tots els papers que tenen 
per tal llençar-los pel camí i deixar un rastre. Així, ja lliure, quan es troba amb un 
grup del sometent els pot guiar fins l’amagatall on els bandolers retenien el Dr. 
Roset i el seu criat, per alliberar-los.

Recuperada la llibertat, el criat torna al lloc on es toparen amb els bandolers 
i recupera el crani del Comte llençat als marjals, i tots tornen a casa. Però el 
Dr. Roset no està tranquil, rep amenaces dels bandolers que no han cobrat. 
Primer fuig a Barcelona, i després a les Filipines on mor de disenteria. Les seves 
pertinences personals tornen a España, i passen a les seves germanes, que viuen 
a Cervera on el pare havia estat professor de medicina de la Universitat.

Les germanes del Dr. Roset passen de la sorpresa a la por i al rebuig quan es 
troben entre els objectes del germà un crani sobre el qual hi ha gran quantitat 
d’indicacions, amb números i ratlles, i el lliuren a l’església de Sant Agustí, que 
el destina a la Confraria de la Bona Mort, i és usat en funerals i processons com 
a memento mori.

Anys mes tard, els fills del Comte d’España van obtenir autorització per a 
traslladar el cadàver al panteó familiar de Mallorca, i diu el text, que en trobar-lo 
decapitat es van fer indagacions, per la qual cosa, assabentada la Confraria de 
la procedència del crani, comissionà dos membres per a lliurar-lo a la família.

L’escrit acaba dient que es pot identificar el crani del Compte d’España perquè 
te escrites en la cavitat de l’orella, les lletres “C de E”, per la mà del Dr. Roset.

Aquesta història té alguns punts poc creïbles, i, si mes no dubtosos, però deixem 
els comentaris per a un moment posterior perquè, poc dies després de la seva 
publicació, el mateix diari, “la Vanguardia” del divendres 11 de novembre de 
1892, i sota el rètol de “Las aventures de un cráneo”, por un “deber de lealtad 
y cortesia”, publica una carta tramesa des d’Igualada pel capellà anomenat 
Mariano Ferrer, que, resumidament, diu:

A finals de 1842, quan es començaven a conèixer demostracions de la ciència 
frenològica popularitzada per Marià Cubí es reunien a casa del Dr. Josep Roset, 
l’autor de la carta (Mariano Ferrer), el també metge Manuel Arnús (germà 
del banquer Evarist), i el propietari Cristòfol Fello. Malgrat ser amics de Cubí 
dubtaven de llurs conclusions científiques. Assabentats de la mort del Comte 
d’España decidiren aconseguir-ne el crani per a sorprendre Cubí, delegant en 
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Roset l’empresa i aportant tots ells, a parts iguals, els fons necessaris per a 
finançar-la.

Sobre la història, el viatge i el segrest, el capellà Ferrer és taxatiu, però no aporta 
cap novetat que clarifiqui la qüestió, i, textualment, diu : “Jamás nos habló a su 
regreso de que le hubiese acompañado el Sr. Caba. En cuanto a las penalidades 
sufridas durante la expedición, que debía ser a solas y que fué de mayores 
perjuicios que las relatadas por Vd. En La Vanguardia, son de innegable verdad 
en su esencia, aunque algo alterades en el fondo”.

Continua explicant Mariano Ferrer, que arribat el Dr. Roset a Igualada, van 
demanar a l’enterramorts del cementiri de l’Hospital dos cranis per al seu estudi, 
i quan els tenen, juntament amb el del Comte d’España, que encara estava 
greixós, els fan netejar amb clorur de calç. El mes de març o d’abril de 1843, els 
quatre amics viatgen a Barcelona amb els tres cranis per a consultar Marià Cubí, 
amb qui parlen després d’una conferència que dona a la càtedra de l’Hospital (de 
la Sta. Creu).

Cubí examina els tres cranis, i diu que el primer i el segon son d’una persona 
vulgar, però en arribar al tercer, s’atura i manifesta la sorpresa que li causen 
els signes extraordinaris que presenta, enumerant-los punt per punt de manera 
magistral, talment com si estigués veient les característiques intel·lectuals i 
morals de la persona. 

Les explicacions de Cubí van causar tal impacte a Manuel Arnús, que l’abraça 
emocionat i es declara militant de la nova doctrina, revelant-li llavors el nom de 
la persona a qui corresponia el crani. 

Cubí els demana que li deixin el crani, però el Dr. Roset no hi està d’acord, i, 
finalment transigeix a condició de fer-ne quatre facsímils de guix, que els amics 
van rebre després de poc temps.

Tanca el relat dient que el 1844, essent professor de l’institut de Barcelona, 
visità Cubí acompanyat de Magí Pers i Ramona (deixeble de Cubí, i actiu frenòleg 
també) i li preguntà pel crani, responent-li que ja no el tenia perque feia poc 
l’havia lliurat a la família del Comte que li havia reclamat amb insistència.

I acaba donant a entendre que, inicialment, a la família del Comte se’ls lliura un 
crani que no corresponia al difunt, perquè diu: “Para terminar diré, teniendo a la 
vista el fac-simile que conservo, calcado con matemàtica precisión del verdadero, 
que el mejor medio para conocer el cráneo auténtico entre los dos que a la fecha 
debe poseer la família, es el siguiente: El del célebre personaje tiene la cicatriz 
de una herida  en el temporal Izquierdo, que se supone sea la recibida en el Paso 
de los tres puentes, junto al Segre, momentos antes de precipitarlo al rio con la 
cuerda que al cuello le ataron algunos de los componentes de la celebre Junta de 
Berga, por el año1839....”
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COMENTARI.

Si tenim en compte que Marià Cubí retorna a Barcelona l’octubre de 1842, i que 
el primer curs el comença a l’Hospital de la Sta. Creu el 7 de març de 1843, es fa 
molt difícil de creu que el 1840 el Dr. Josep Roset ja estigui interessat en l’estudi 
i el coneixement de la frenologia. Malgrat que les teories del Dr. Gall ja eren 
conegudes a Europa, no hi ha constància de que tingués seguidors a Espanya fins 
el retorn Cubí i l’inici de la seva activitat propagandística.

També aixeca un cert escepticisme el relat de Mossèn Ferrer quan situa l’interès 
dels amics per la frenologia a finals de 1842, i el viatge a Barcelona al març/
abril de 1843, si tenim en compte les dates de la tornada de Marià Cubí i del 
primer curs que dóna. Però lliga, quan explica que parlen amb ell després d’una 
conferència a l’Hospital de la Sta. Creu.

Consta que Cubí comença un curs a Igualada, amb 40 alumnes, al novembre de 
1843, mesos després, tal com explica Mossèn Ferrer, d’examinar a Barcelona el 
crani del Comte que li van portar el quatre amics igualadins.

La història de l’engany als bandolers raptors, atribuïda a Caba que llença paperets 
al camí per a poder retornar i alliberar els amics, recorda el compte de Hansel i 
Gretel, o el del polzet, i és poc creïble.

L’estada del crani a l’església de Sant Agustí de Cervera es presenta com la cirereta 
macabra per un personatge odiat. Una mena de representació exemplificadora 
per el poble, per tal que prengui bona nota de com acaben aquells que no es 
porten correctament. Però la calavera de la Confraria de Cervera també pot ser 
una de les rèpliques o facsímils obtingudes pels quatre amics d’Igualada, i mes 
concretament, la que posseïa el Dr. Roset.

La nota final de la carta de Mossèn Ferrer a La Vanguardia tira per terra la 
identificació del crani per la inscripció “C de E” en la cavitat auricular, i en dona 
una referència mes creïble.

Crec que la història de l’estudi frenològic del crani del Comte d’España forma 
part de la llegenda bastida al voltant d’un personatge singular que, com totes 
les llegendes té alguna part de veritat que no podem ignorar, i que potser bo 
de recordar en ocasió d’un congrés d’Història de la Medicina que se celebra a 
Igualada.

“1  No hi ha unanimitat en l’atribució dels noms i cognom francesos del Comte 
d’España. Ho hem trobat escrit com Espagne, Espagnac, Espanha.

2  A més de les referència biogràfiques sobre el Comte d’España que hom pugui 
trobar en qualsevol enciclopèdia, inclosa “Wikipedia”, la “Asociación Editorial 
Tradicionalista” presenta una nota biogràfica del Compte molt comprensiva amb 
la rigidesa del seu caràcter.

3  La revista “Ejército” en el núm. 77, de juny de 1946 inclou un article laudatori 
sobre la carrera militar del Compte d’España, que signa el General Bermúdez de 
Castro, director del Museu de l’Exèrcit, que porta per títol “El Teniente General 
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Conde de España”, on es diu “adquiero la impresión de que el Conde de España no 
sólo cumplia sus deberes, sino que los hacía cumplir a rajatabla, sin excepciones, 
sin contemplación y sin piedad”.

4  La revista “Pregón” de la societat cultural “Peña Pregón”, de Pamplona, en els 
núms. 45 i 46, de desembre de 2013, publica un article sota el títol “Carlos de 
España, libertador de Pamplona”, recordant el bicentenari del setge i alliberament 
de la capital per l’exèrcit espanyol comandat pel Comte d’España.

5  Rovira i Gómez, S.J., en “Quaderns d’Història Tarraconense”, núm. 6, de 
1987, publica un article amb el títol “Epistolari Carlos de Espanya - Josep 
Francesc Ixart i Pi (17819-1820), comentant i transcrivint 17 cartes trameses 
entre ambdós personatges. La correspondència mostra el Comte d’España com 
una persona complidora i atent, però no deixa veure un caràcter despòtic i 
sanguinari, almenys en la seves relacions amb el comerciant Ixart, que li feina de 
banquer i de representant. Es remarcable el seu interès per la construcció de la 
carretera de Lleida a Tarragona.

6  Totes les biografies esmentades inclouen una referència a la mort del Comte 
d’España. Aquí assenyalem el treball de Baltar Rodríguez, F., “Los capitanes 
generales de Aragón entre 1823 y 1833”, publicat dintre de l’obra “Reflexiones 
sobre poder, guerra y religión en la Historia de España”, coordinada per Martínez 
Peñas, L. i Fernandéz Rodriguez, M, editada per la Universidad Rey Juan Carlos 
el 2011, atès que transcriu les dades que consten en l’Arxiu General Militar sobre 
la carrera militar y la mort del Comte d’España.

7  Són moltes les referències documentals a les terrífiques actuacions del Comte 
d’España com a capità general de Catalunya. Per totes assenyalem l’article 
publicat per l’historiador Juan Carlos Losada, en la edició del diari “El País”, de 
15 de gener de 2006, dintre de la sèrie “Malos de la Historia”, que porta per títol 
“El fanático reaccionario”.

8 Un estudi sobre la frenologia i l’obra de Marià Cubí el trobem en Domènech 
Llaberia, E., “La Frenologia. Anàlisis Histórico de una Doctrina Psicológica 
Organicista”, editat pel Seminari Pere Mata de la Càtedra de Medicina Legal i 
Toxicologia de la Universitat de Barcelona el 1977.

Cubí, sobre una escultura d’ un crani humà assenyala les diferent àrees del cervell 
assenyalant les funciones que es localitzen en cadascuna. D’aquesta escultura 
s’han fet nombroses reproduccions algunes de les quals adonen prestatgeries i 
taules de metges i psiquiatres.
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PAPERS DE L’ARXIU

TRANSCRIPCIÓ DE DOCUMENTS D’INTERÈS MÈDICO SOCIAL DE L’ARXIU HISTÒRIC 
DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA 

EN EL SEGLE XIX (1837-1861)

GALLEGOS i PANIELLO, Àngels; XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc; 
CORBELLA i CORBELLA, Jacint 
Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC)

RESUM:  Es presenta un primer recull  de la transcripció de documents manuscrits 
que hi ha a l’Arxiu de la RAMC.  Es tracta del conjunt més important de documentació 
manuscrita relatiu al conjunt de la sanitat catalana des del 1770, en que es funda 
l’Acadèmia, fins cap a meitat del segle XIX, en que ja comença a desenvolupar-se 
la premsa mèdica al país i apareixen també altres organismes amb interès sanitari, 
principalment pel trasllat de la facultat de medicina des de Cervera a Barcelona (1843).  
Aquí es presenten documents d’interès social en relació als problemes que es plantegen 
a la ciutat de Barcelona, la majoria en relació a problemes que planteja la incipient 
industrialització: contaminació per fums de fàbriques, lesions per màquines, i de 
caràcter urbanístic, per temes de destinació o aprofitament d’espais. 

Paraules Clau: Industrialització Barcelona segle XIX.  Fums i vapors de fàbriques. 
Accidents de treball. Urbanisme: espais, edificis. 

RESUM:   Se presenta un primer conjunto  de la transcripción de documentos manuscritos 
que se encuentran en el Archivo de la RAMC. Se trata del conjunto más importante de 
documentación manuscrita relativo a temas de la sanidad catalana des de 1770, en que 
se fundó la Academia, hasta mediados del siglo XIX, en que ya empieza el desarrollo de 
la prensa médica en el  país i aparecen también otros organismos con interés sanitario, 
principalmente por la recuperación de la facultad de medicina desde Cervera a Barcelona 
(1843).  Aquí se presentan documentos de interés social en relación  a los problemas 
que se plantean en la ciudad de Barcelona, la mayoría relacionados con la incipiente 
industrialización: contaminación per humos de fábricas, lesiones per máquinas, y de 
carácter urbanístico, por temas de destino o aprovechamiento  de espacios. 

PALABRAS CLAVE: Industrialización Barcelona siglo XIX.  Humos y vapores  de fábricas. 
Accidentes de trabajo. Urbanismo: espacios, edificios.

L’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (AH.RAMC) 
és la font més important de documents i dades  sobre la sanitat a Catalunya 
en el període entre la seva fundació, l’any 1770, i pràcticament la meitat del 
segle XIX.  Quan Barcelona va quedar sense universitat, pel Decret de Nova 
Planta, i l’ensenyament es va restringir només a Cervera, també va quedar sense 
estructures pròpies d’organització sanitària. Només hi havia un Protomedicat 
llunyà, a Madrid, i aquí un Tinent del Protomedicat. El 1170 es va crear una 
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Acadèmia i aleshores va reunir totes les funcions de l’organització i gestió 
sanitàries a part de l’ensenyament. L’assistència seguia en els hospitals de les 
ciutats i pobles, però a nivell limitat a cuidar els malalts. 

La consulta dels fons de l’arxiu ens ha anat demostrant la seva importància, tant 
des del punt de vista de la seva riquesa, pel nombre molt de documents, com per 
l’interès del contingut de molts d’ells.  El fet que l’Acadèmia gestionés l’organització 
de la sanitat de tot Catalunya, per molts efectes, entre ells la regulació de la 
professió, amb l’establiment de les subdelegacions, fa que hi hagi una informació 
abundant sobre les dades professionals. Comprenia no solament els metges sinó 
també els cirurgians. Era també l’organisme encarregat de respondre i informar 
sobre consultes fetes per les administracions, de caràcter bastant divers. Les 
de l’Ajuntament de Barcelona eren bastant freqüents, perquè no hi havia a qui 
preguntar sinó era a l’Acadèmia. Els informes sobre qüestions d’urbanisme, així 
destí dels edificis que havien quedat buits per la desamortització; utilització 
d’espais urbans lliures; propostes de llocs on es podien ubicar des de nous 
hospitals en cas d’urgència, altres per a malalts mentals, fins i tot cementiris, 
van ser prou importants.  

També sobre problemes plantejats pel creixement de la ciutat i la industrialització 
incipient, però prou important en una ciutat petita reclosa per les muralles. 
Problemes per fums i vapors de les fàbriques; molèsties als veïns pels fums de 
les xemeneies que sovint estaven prop de les finestres de cada habitatge;  si 
es podien autoritzar vivendes per sota del nivell dels carrers, i molts altres. Es 
plantejaven doncs molts temes d’interès social evident. 

Atès que el volum de documents per a estudiar era molt gran; que només hi havia 
un registre manuscrit en algunes llibretes, fet pel doctor Lluís Solé i Molist (m. 
1914)  bo pel seu temps, i per ús intern, però insuficient pel nostre temps, es 
va decidir iniciar un procés de classificació temàtica que permetés la consulta i 
transcripció dels elements que es consideressin més importants, començant pels 
d’interès més general, és a dir primant els d’importància i transcendència social 
sobre els estrictament assistencials i professionals.

Un ajut dins del programa de recerca  de la Secció de Ciències Biològiques 
de l’Institut d’Estudis Catalans, va contribuir a fer una primera transcripció 
de 20 lligalls, amb 42 documents, d’aquest tipus d’informació. Ara en donem 
el llistat, el catàleg, la transcripció i  un resum breu, indicatiu del contingut. 
El treball ha estat eficaç perquè ja n’han sortit, d’aquests i també d’altres 
documents, prop d’una vintena de publicacions i s’ha pogut fer un petit nucli 
de recerca.   
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ÍNDEX de les transcripcions. Arxiu RAMC

1837/ lligall 19   doc. 47, 48, 51  Fàbrica de tinters   
      c. Carme, 77
1838/ lligall 20   doc. 31, 43  Expropiacions (consulta i 
      dictamen)
1838/ lligall 20   doc. 8 (dos doc.) Urbanisme (habitatge sub- 
      sòl)
1839/ lligall 21  doc. 22   Hospital de bojos   
      (Montalegre o Pedralbes)
1839/ lligall 21   doc. 21,26  Cementiri    
      (miasmes i pu-dors)
1840/ lligall 22  doc. 63   Barraques al Born  
   
1841/ lligall 23  doc. 166,167  Lesions per màquina   
      “Diablo”
1841/ lligall 23  doc. 164, 169, 181, 196 Fums del carbó pedra   
      c. Hospital
1842/ lligall 24  doc. 131, 138, 146 Fàbrica productes químics 
       c. Canuda
1842/ lligall 24  doc. 226,234  Fàbrica productes químics 
      c. Sant Pau
1844/ lligall 26  doc. 205,222  Màquines vapor i fabriq.  
      prod. químics  
1845/ lligall 27  doc. 70       
    
1845/ lligall 27  doc. 126, 127  Putrefacció pells d’animals  
      a Drassanes  
1848/ lligall 30  doc. 9, 13  Neteja de xemeneies   
      (consulta)
1848/ lligall 30  doc. 81,82  Fàbrica de xarols  
       c. Trenta Claus
1848/ lligall 31  doc. 92, 94  Fàbrica de curtits   
      c. Mercaders 
1849/ lligall 31  doc. 39   Demanda certificat títol  
      Oposicions
1849/ lligall 31  doc. 52,57  Fàbrica de bugies esteàri- 
      ques
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1857/ lligall 39  doc. 43   Dipòsit de guano c. Ample 
   
1859/ lligall 41  doc. 102, 104  Fàbrica de barrelles  
      (Eivissa)
1861/ lligall 43  doc. 82 (dos doc.), 89 Fàbrica de midó c. Sant   
      Pau, 20 

***

Fàbrica de tinters c. Carme

1837 / lligall 19 / doc. 47 

Ofici de l’Ajuntament Constitucional Secció 3ª a l’Acadèmia de Medicina i Ci-
rurgia de Barcelona.

Resum: L’Ajuntament demana un informe a l’Acadèmia, conjuntament amb 
el Comissari de Barri, sobre una fàbrica de tinters del carrer del Carme, 77, 
denúncia feta pels veïns per la combustió de la crema de banyes. 

Data: 26.04.1837

Signa President: Manuel Bas 

1 full transcrit

701 caràcters s/e

151 paraules

***

1837 / lligall 19 / doc. 48

Correu intern entre l’Acadèmia i el Degà de la Comissió d’Higiene.

Resum: Ofici de l’Acadèmia que demana al Degà, dos acadèmics (socis) per 
anar a inspeccionar la fàbrica i passar el dictamen a l’Ajuntament.

Data: 26.04.1837

Signa Secretari: Rafael Nadal Lacaba
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A continuació i en el mateix full:

Resposta del Degà a l’Acadèmia. Delegant l’informe a Francesc Casacuberta i 
Francesc Juanich amb la supervisió final del mateix Degà.

Data: 27.04.1837

Signa Degà: Juan Francisco de Bahí

1 full transcrit (dos escrits en un full)

525 c. s/e

157 paraules

***

1837 / lligall 19 / doc. 51

Dictamen de la Comissió d’Higiene Pública

Resum: Dictamen, amb el vist-i-plau del Comissari de Barri D. Pedro Torras, a 
favor de traslladar aquesta i d’altres fàbriques lluny de la població, però ve-
ient els inconvenients, aconsellen adequar la fàbrica construint una xemene-
ia molt alta i prohibint temporalment la crema de banyes en el lloc habitual. 

Data: 30.04.1837

Signen: Juan Francisco de Bahí ( degà), Francisco Juanich i Francisco Casacu-
berta 

2 fulls transcrits

1.524 c. s/e

305 paraules

***

Arxiu RAMC.  1837 / lligall 19 / doc. 47

Ayuntamiento Constitucional de la Ciudad de Barcelona

Sección 3ª

Ocupada constantemente esta Sección en la conservación de la salud públi-
ca, no perdona medios para lograr este fin: presentando el recurso que se 
acompaña de algunos  vecinos de la calle del Carmen, en el que solicitan sea 
separada de la misma la fabrica o laboratorio de la combustión de los cuer-
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nos para hacer tinteros, espera esta Sección que V.S. se servirá inspeccionar 
dicho laboratorio en unión del  Comisario del Barrio D. Pedro Torras, al que 
se le avisa con esta fecha a fin de que cuando V.S. se le presente pase a dicho 
Reconocimiento dando V.S. el informe que juzgue oportuno a esta Sección 
para obrar con acierto en tan interesante objeto.

Dios guarde a V.S. muchos años   Barna 26 Abril de 1837

El Presidente

Manuel Bas 

***

Arxiu RAMC. 1837 / lligall 19 / doc. 48

Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona

Para dar cumplimiento a mando previene S.E. el Ayuntamiento Constitucional 
provisional en el oficio que se [in…],  se servirá V.S. disponer de la versión de 
dos individuos de Higiene Pública, de la cual es V.S. decano, pasen con ur-
gencia a llenar el cometido de dicho oficio presentando a la  Academia, en la 
sesión próxima, el resultado que deba trasladarse al cuerpo municipal.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Barcelona 26 de abril de 1837

Por disposición del Sr. Vicepresidente

Rafael Nadal y  Lacaba 

Secretario

A  D. Juan Francisco de Bahí  Decano de la Comisión de Higiene Pública

Marge esquerre:

Barña 27 Abril de 1837

Los S.S. Socios Don Francisco Casacuberta y Don Francisco Juanich se servirán 
desempeñar inmediatamente este reconocimiento con su correspondiente in-
forme, y que lo pasaran para poder dar yo cuenta de ello a la Academia en la 
sesión próxima.

El Socio Decano

Juan Francisco de Bahí
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***

Arxiu RAMC.  1837 / lligall 19 / doc. 51

Comisión de Higiene Pública

M.I.S.

La Comisión de Higiene pública despues de haber inspeccionado el local 
de la fábrica y presenciando la combustión de los cuernos para hacer tinteros 
de la calle del Carmen nº 77, en unión del Comisario de Barrio D. Pedro Torras, 
es de dictamen que tanto este laboratorio como muchos otros de igual o peor 
naturaleza, que hoy día existen en varios puntos de la Ciudad según los pre-
ceptos higiénicos mas modernamente escritos, debieran estar separados de 
toda población, mayormente numerosa o a lo menos muy distantes de vecin-
dario; pero como una medida de esta naturaleza en una capital fabril como 
Barcelona ofrecería inconvenientes tal vez difíciles de superar, opinamos que 
construyendo en dicha oficina una chimenea capaz, bien abovedada y con un 
cañón mas alto que los terrados de las casas inmediatas, puede evitarse gran 
parte su incomodidad y acallar reclamaciones,  pues que del modo como esta 
plantificada en la actualidad parece hecha a propósito para molestar conti-
nuamente a todos los habitantes de aquel espacioso recinto. Con esta medida 
cree la Comisión que puede conciliarse el interés particular con el bien estar 
de los vecinos que tan justamente se quejan.

Sin embargo, como toda dilación en adoptar las medidas indicadas seria 
en prejuicio de los recurrentes, sería bueno que desde luego se obligase al 
consabido artista a suspender la combustión de los cuernos en el lugar en 
que lo practica hoy día, pasando a verificarlo en lo interior de su casa y bajo 
la chimenea de su propia cocina o cuando no en el terrado o en otro barrio en 
que el humo no saliese a flor de los balcones y ventanas; todo esto hasta que 
se hallase construida la nueva chimenea que hemos propuesto.

Barcelona 30 de abril de 1837.

Juan Francisco de Bahí

Decano

Francisco Juanich   

Francisco Casacuberta

***
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Expropiacions convents i edificis (consulta i dictamen)

1838 / lligall 20 / doc. 31 

Ofici de l’Ajuntament Constitucional Secció 1a  a  l’Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia.

Resum: L’Ajuntament, fent menció de les disposicions del Govern, demana a 
l’Acadèmia i altres Corporacions donin informació sobre els convents o altres 
edificis més convenients per a l’ús públic. 

Data: 30.04.1838

Signen President:  Juan Busquets i Secretari:  Cayetano Ribot

1 full transcrit

1.091 c. s/e

224 paraules

***

1838 / lligall 20 / doc. 43

Dictamen de la Comissió de l’Acadèmia a l’Ajuntament Constitucional.

Resum: La Comissió emet dictamen avisant que es limitarà a la part que li 
correspon, la de salut pública. Argumenta la necessitat de mantenir convents 
i hospitals, que en anys d’epidèmies albergaren milers d’immigrants i habili-
tar-ne d’altres. Acaba reconeixent que no respon del tot a la demanda feta i 
anomena la Sessió d’1 de maig de 1838.

Data: 15.05.1838

Signen: Pedro Vieta, Juan Bautista Foix i Francisco Juanich

6 fulls transcrits 

6.140 c. s/e

1.247 paraules

***
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Arxiu RAMC .  1838 / lligall 20/ doc. 31

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Sección 1ª

Ya desde las primeras disposiciones relativas a la extinción de los Regu-
lares, se previno por el Gobierno que se reservasen Edificios de los conventos 
que quedasen definitivamente suprimidos, para objetos de interés público.

Esta prevención se ha repetido muy justamente por el Gobierno de S. 
M.; y este Ayuntamiento constitucional considerando este punto de mucha 
importancia, se dirige a varias corporaciones y entre ellas a V. S. que a la 
brevedad que sea dable se servirá indicarle los conventos u otros edificios 
de las comunidades que estén extinguidas de Regulares, que puedan ser con-
venientes para algún objeto público que a V. S. le parezca en esta Capital y su 
término extramuros; en el concepto de que debiéndose de atender varios ra-
mos, y aun entre ellos dar la preferencia a los de mayor interés, a este Cuerpo 
Municipal no le será permitido acomodarse enteramente a lo que proponga 
cada corporación tal vez para sí, sino que abra de subordinarlo todo después 
a un plan genera que no podrá menos de salir más perfecto en vista de las 
ilustradas observaciones que espera recibir.

Dios guarde a V. S. muchos años.  Barcelona 30 de abril de 1838

Juan Busquets   Presidente

Cayetano Ribot   Secretario

A la Academia de Medicina y Cirugía

*** 

Arxiu RAMC. 1838 / lligall 20/ doc. 43

La comisión especial encargada de redactar el proyecto de contestación a 
la comunicación del Excelentísimo Ayuntamiento de fecha 30 de abril último 
lo verifica en los siguientes términos:

Encargada esta Academia de Medicina y Cirugía de emitir su parecer so-
bre los conventos u otros edificios de las comunidades que estén extinguidas 
de Regulares que puedan ser convenientes para algún objeto público, confor-
me la invitación de V. E. de 30 de abril próximo pasado; se limitara a hablar 
de los objetos que tengan una relación directa con la salud pública: y en este 
concepto ofrece a la consideración de V. E. las reflexiones siguientes.
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1ª   Una ciudad populosa como la de Barcelona que desgraciadamen-
te ha sufrido repetidas veces el azote de epidemias desastrosas debe estar 
prevenida para el caso fortuito de una nueva plaga. Los conventos de Pe-
dralves, Montealegre, San Gerónimo de Besos y del Ebron sacaron de apuros 
al Ayuntamiento y Junta de Emigración en la epidemia de 1821, albergando 
algunos miles de personas que salían de esta ciudad para hacer la cuarentena 
en aquellos grandiosos edificios. Los conventos de Gracia  igualmente que la 
casa de la Virreina sirvieron a la vez ya de hospital, de casa de observación o 
de hospicio, tanto en la epidemia de 1821 como en la de 1834. Por lo mismo 
importa que se conserven a todo trance los expresados edificios y en lugar del 
de San Gerónimo del Ebron que hoy día no existe pudiera utilizarse la torre de 
Dominicos que se halla en las inmediaciones de Pedralves.

En el año 1834, los edificios de San Pablo del Campo y convento de Fran-
ciscanos sirvieron de hospitales de coléricos: el segundo no existe, y por lo 
mismo hay mayor necesidad de conservar el primero a pesar de su poca ca-
pacidad y otros defectos: y con el fin de quedar apercibidos con tiempo, cree 
la Academia que desde el momento debiera quedar designado otro edificio, 
siendo quizás el más a propósito para tal objeto el que fue convento de los 
Mínimos o el de Monjas de San Pedro. Llamaría la Academia la atención de 
V. E. sobre la casa de los Paúles y convento de los Ángeles; pero como estos 
edificios igualmente que la casa de la Virreyna están ya destinados uno para 
cárcel, otro para casa de reclusión y otro para departamento de locos, no 
seria del caso ocuparlo para otros objetos.

2ª   La lactancia de los expósitos merece también alguna consideración. 
Atestigua la experiencia que muere una gran mayoría de esos infelices cu-
ando se crían en el mismo hospital, al paso que sobreviven muchísimos en-
tregándolos a nodrizas particulares para que los críen en sus casas. Una ama 
de leche en el hospital tendrá tal vez que amamantar  a dos o más criaturas, 
que fuera el momento de tenerlas al pecho, los dejara regularmente en la 
cuna, lloren o no lloren, para ocuparse en otros quehaceres; y pocos serán los 
días que estos niños podrán respirar un aire libre, pues por grande que sea 
el esmero de las hermanas der caridad en proporcionar aseo y ventilación, 
siempre se reproducirán los hálitos y gases mefíticos procedentes de la reu-
nión en un mismo local de muchos infantes que a cada momento se ensucian. 
Al contrario las amas particulares aunque igualmente mercenarias, cuidan 
un solo niño, se cobran más cariño, le acarician y le sacan a la calle o paseo, 
haciéndoles respirar un aire más puro y sujetándole a menudo a variación de 
objetos y a impresiones nuevas.

Esto arguye que, sería muy ventajoso para aquellos infelices el darles to-
dos a criar a amas particulares. Pero cuando esto no sea asequible, podría 
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echarse mano de algún edificio capaz, con jardín o huerto tal como la casa de 
infantes huérfanos o el convento de [...] Inmediato al hospital, y establecer allí 
el departamento de lactancia, franqueando el huerto a las nodrizas, para que 
juntas o a su vez paseasen los niños, entreteniéndoles con algunos juguetes.

3ª   La educación de los expósitos es asimismo susceptible de mejoras. De-
muestra  la experiencia que no se desarrollan las facultades físicas y mentales 
de estos individuos a la par de los de otras clases, y que quedan muchos como 
estúpidos o imbéciles, o a lo menos poco dispuestos para sobresalir en ningu-
na carrera y les queda siempre como un sello de ignominia par que se sepa-
ren de su trato otros jóvenes de la sociedad. Así convendría separarlos desde 
niños del edificio en que estaban reclusos y al llegar a los siete años reunirlos 
con los demás de su edad que se albergan y educan en otros establecimientos 
públicos, como en los hospicios de caridad y misericordia; y si estos no fuesen 
bastante capaces, podría como dependencia de ellos, habilitarse cualquiera 
de los conventos suprimidos, el que juzgasen más a propósito las Juntas de 
administración o beneficencia confundiéndose en un todo unos y otros infan-
tes, para que pudiese, como quien dice, olvidarse el origen de los expósitos.

Si hubiese cesado la guerra civil que nos asola y la mejoría de circunstan-
cias permitiese emprender obras más  grandiosas, propondría la Academia 
a V. E. el establecimiento de una escuela de Agricultura practica en Pedral-
bes u otro sitio análogo, donde pudieran ejercitarse los jóvenes salidos del 
hospital, igualmente que los de la casa de Caridad en las labores del campo 
enseñándoles a coger el azadón y a regir el arado, e instruyéndoles en todo lo 
que respecta al abono de las tierras de plantío y cultivo de cereales, arboles, 
verduras o siendo muy útil que se admitiesen algunos hijos de colonos. En el 
mismo edificio podría haber departamentos, particularmente en días de llu-
via, en que se enseñase a hacer cestos, así como los principios de carpintería 
en la fase en la que se refiere a la construcción de espadillas, horcas, palas y 
demás aperos de la labranza; dejando tiempo a todos en leer escribir y contar 
y en ejercicios gimnásticos, como se practica  en otras naciones.

También propondría la Academia el establecimiento de Hospitales por cu-
arteles barrios i gremios como en otras capitales populosas, por los incon-
venientes que puede acarrear la acumulación de gran número de enfermos 
en un solo edificio, dejando el hospital general para recibirá  los extranjeros, 
igualmente que a los vecinos de otras población es del Reino, mayormente 
cuando se viesen atacados de males crónicos o incurables, o bien de enfer-
medades de índole poco conocida.

Así mismo podrían admitirse en el hospital general los enfermos de los 
hospitales [….], que debiesen ser operados y prefiriesen pasar al hospital prin-
cipal.
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En este caso todos los colegios de las órdenes suprimidas y otros edificios 
situados en pasaje céntrico de la ciudad podrían habilitarse para pequeños 
hospitales. Si V. E. juzgase que nos hallábamos en el caso de plantear estos 
establecimientos, la Academia se prestaría gustosa a explanar estas ideas, y 
en informar a V. E. de cuantos pormenores le ocurriesen.

Dios guarde a V. E. …. Barña

Al presentar este proyecto, tal vez se habrá extendido la comisión en par-
ticularidades que no comprendían el oficio al que se contesta; pero habiendo 
acordado la Academia en sesión de 1º del corriente, que se tuvieran presen-
tes las ideas vertidas sobre el particular en la discusión que se abrió el mismo 
día, la comisión no ha podido prescindir de arreglar la contestación bajo el 
referido concepto. V. S.S. resolverán sin embargo lo que fuese de su agrado.

Barña 15 de mayo de 1838 

 Pedro Vieta, Juan Bautista Foix, Francisco Juanich

***

Urbanisme (consulta habitacions subsòl)

1838 / lligall 20 / doc. 8 (1) 

Ofici de l’Ajuntament Constitucional Secció 3a a Acadèmia de Medicina i Ci-
rurgia.

Resum: Consulta a l’Acadèmia, a efectes d’emetre un Ban relatiu a Obres pú-
bliques, sobre la possibilitat de construir habitacions per sota el nivell del 
carrer.

Data: 26.01.1838

Signen: Juan Busquets i Cayetano Ribot (secretari)   

1 full transcrit

528 c. s/e

109 paraules

***
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A continuació i enganxada en un altre full, la resposta:

1838 / lligall 20 / doc. 8 (2)

Resposta de la Comissió Higiene pública a Acadèmia de Medicina i Cirurgia

Resum: Correu intern on la Comissió opina, havent revisat les actes antigues 
de l’Acadèmia, que hi una relació directa entre les malalties reumàtiques i 
la humitat d’aquest espais. Aconsella utilitzar-los millor per a magatzems o 
bodegues.

Data: 28.01.1838

Signa d’acord amb la Comissió: Francisco Juanich

1 full transcrit

689 c. s/e

144 paraules

***

Arxiu RAMC.  1838 / lligall 20 / doc. 8 (1)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Sección 3ª

Este Cuerpo Municipal deseando redactar con acierto un Bando relativo á 
Obras publicas que concilie el interés de los propietarios de predios urbanos 
en esta Ciudad con la salud publica de la misma; se dirige á V.S. para que se 
sirva informarle con la urgencia posible, si el construir habitaciones inferiores 
al nivel de la calle, á la profundidad de cuatro palmos, puede ser ó no perju-
dicial a los que las ocupen.

Dios guarde a V.S. muchos años  Barcelona 26 de Enero de 1838.

Juan Busquets

Cayetano Ribot Jener

Secretario

A la Academia de Medicina y Cirugía de esta Ciudad.

***
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Arxiu RAMC.  1838 / lligall 20 / doc. 8 (2) 

Comisión de higiene publica

En contestación al oficio del Ex.mo Ayuntamiento de 26 del corriente traslado 
para V.S. a 27 del mismo, debemos decir: Que por una observacion constante 
que resulta de las actas de la Academia dicho desde tiempo inmemorial que 
las enfermedades que predominan en esta ciudad son las reumaticas; y como 
los que habitan bajo el nivel del piso de la ciudad precisamente restarán la 
mayor parte del día en lugares húmedos y poco ventilados, se verán mucho 
mas propensos á padecer las indicadas afecciones mayormente si la calle fu-
ese estrecha y en el centro de la ciudad. Por lo que opinamos que aquellos 
lugares son mas propios, para almacenes y bodegas que para habitaciones. 
Dios guarde a V.S. m. a.

Barña 28 enero de 1838.

De acuerdo de la comisión Juan Francisco Juanich

A la Academia de Medicina y Cirugia

***

Hospital de bojos ( Montalegre o Pedralbes)

1839/ lligall 21 / doc. 22

Comissió d’Higiene pública al Cos Municipal.

Resum: Resposta a un Ofici del Cos Municipal (data 19 gener 1839)*, sobre 
l’establiment d’un hospital de bojos a Catalunya. Dictamen extens de la Co-
missió d’Higiene pública, a favor de Montalegre o Pedralbes.

Data: 14.02.1839

Signen: Juan Francisco de Bahy, R. Nadal Lacaba, Francisco Casacuberta i 
Francisco Juanich

4 fulls transcrits     

6.350 c. s/e

1.293 paraules

***
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Arxiu RAMC.  1839 / lligall 21 / doc. 22

Müy Ilustre Señor

La comision permanente de Higiene publica del seno de V.S. al trasladar 
su dictamen acerca el establecimiento de un hospital de locos que reuna las 
circunstancias necesarias para su curación y alivio, y compatibles con el celo 
filantrópico que se desprende del oficio del Cuerpo Municipal de esta ciudad 
de fecha 19 de pasado Enero se ha procurado los conocimientos propios del 
clima que reyna en varios puntos del antiguo Principado de Cataluña con las 
localidades que ofrece su vasto territorio para tan importante objeto; al mis-
mo tiempo que no ha olvidado cuanto pudiese proporcionar la ciencia de la 
Medicina para llevarlo con la extensión ÿ exactitud que se haran necesarios.

Bajo estas bases la Comision no ha creido á proposito para un estable-
cimiento de la casa ú hospital de dementes designar la parte del Norte de 
Cataluña por reÿnar en ella una intensidad de frio, ó una baja temperatura 
siempre constante, la cual no corresponde á la feliz curación de los dementes 
sobre todo cuando por razón de su influjo continuado por muchos meses del 
año no se les pudieran proporcionar los remedios, que por lo común se vale la 
Medicina para un alivio según lo exigen a veces las circunstancias ÿ el orden 
normal de las estaciones: cuando la blancura de la nieve hiere con sobrada 
viveza el órgano de la vista, por el cual se transmiten las principales sensaci-
ones; ÿ cuando en fin con la dilatada presencia de aquel meteoro en el país 
quedarían privados aquellos infelices de lograr por largo tiempo del variado 
espectáculo de la naturaleza, que la forman los arboles, las plantas, las aves, 
las aguas, etc.

No se oculta á la […] de V.S. que este conjunto […] al paso que presenta un 
armonico aspecto es capaz igualmente de causar un cambio en los desorde-
nes o  […] […] intelectuales,          según lo […].la experiencia.

La Comision pues lejos de apoÿar en la alta montaña, el establecimiento 
de una casa ú hospital de locos pese las razones que quedan indicadas, ÿa 
más por la aridez ÿ falta de cultivo que se nota en algunos puntos cree igual-
mente inoportuno disponer de ninguno de los edificios que podrían tal vez ser 
utiles en el Nor-Oeste de Cataluña como por ejemplo en la Sagarra por cubrir 
aquel terreno ÿ mucha parte del Urgel una espesa niebla en el largo invierno, 
que se observa en aquellos distritos.

Bastará al efecto recordar a V.S. los funestos resultados que experimen-
tan los dementes en la sombria ó nebulosa Inglaterra; al mismo tiempo que la 
Comisión mira como perjudicial para los establecimientos de igual naturaleza 
el bajo terreno del Ampurdan por reynar en la mayor parte del año los varios 
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vientos del septentrión, cuio influjo no es desconocido a V. S. por razón de 
alterar las funciones de la masa cerebral.

Aunque la Comision ha observado en el ex monasterio de Poblet situado 
en la parte occidental del Principado una localidad proporcionada; con todo 
cree preferible del estinguido de la Cartuja de Montealegre o del de Pedral-
ves, los cuales reúnen una situación favorable para dicho objeto no solamen-
te por no ser muy distantes de la capital, sino también por conservar su clima 
una temperatura parecida según el orden natural de las estaciones. Es por 
demás elevar al conocimiento de V.S. los restantes pormenores de dichos dos 
edificios, como igualmente su capacidad, las mejoras de que son suscepti-
bles para los respectivos departamentos, la abundancia ÿ salubridad de sus 
aguas, la vista de un cielo despejado ÿ  alegre, la del mar, la de un terreno 
proporcionado para el trabajo de los dementes, etc, etc.

Es bien sabido que a cierta clase de aquellos […] seres debe con razón 
proporcionársele algún trabajo siendo tal vez preferible el campestre con la 
debida moderación y sin fatigar a los infelices. Una feliz experiencia acreditó 
en 1806 el alivio que lograron algunos de los dementes de nuestro hospital 
general, que estuvieron en aptitud de pasar á la montaña de San Pedro Mar-
tir inmediata al referido monasterio de Pedralbes, ÿ á la casa torre propia de 
dicho hospital, que es de la jurisdicción de Esplugas para plantar de viña una 
porción de terreno, pudiendo prontamente decirse que la temperatura del 
clima ÿ las demás circunstancias que favorecieran aquella empresa propor-
cionaron al observador una exacta idea de cuanto pueden ÿ de cuanto valen 
semejantes ocupaciones ó trabajos á favor de aquellos desgraciados.

La comisión […] del actual estado del hospital i departamento de los locos 
no puede menos de verse obligada para satisfacer á los filantrópicos sentimi-
entos del Cuerpo Municipal las siguientes indicaciones como quizás las mas 
interesantes al privilegiado objeto, que llama su alta consideración. La Comi-
sion pues que observa en el dia la falta de discrecion en elegir la localidad  ÿ 
estructurar la necesidad de reformar sus abusos, ÿ de evitar los perjuhicios 
que de ellos se siguen, deseara prevenir la renovación de semejantes sucesos 
en el punto en que se levante  aquel asilo que exige un sin numero de refor-
mas.

Como si la arquitectura ÿ la economía debieran tener otro papel en tales 
fundaciones piadosas, que el de instrumentos de que se vale la Medicina para 
ejecutar sus proÿectos, se han alzado hasta ahora con la facultad absoluta 
de disponerlo todo á su antojo; ÿ no se cuenta con los medios sino paraque 
visiten á los enfermos, en donde ÿ como lo han ordenado el arquitecto ÿ el 
economista.

El sistema de curación que generalmente debe emprenderse en España á 
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favor de aquellos infelices debe ser en lo sucesivo conforme á los conocimien-
tos que tenemos adquiridos  […..], ÿ las varias especies ó [……], con que se ve 
combatida la especie humana, debe desterrarse todo método hijo de enveje-
cida rutina, ó de la barbarie ÿ la dirección debe ser esclusiva de un profesor de 
la ciencia de curar que reine [……] de todos aquellos elementos.

La Comisión se atreve a proponer que en los establecimientos ú hospita-
les de locos que nuevamente se levanten en España ÿ por lo mismo en esta 
capital i en sus inmediaciones, los cuerpos facultativos de la ciencia de curar, 
debieran dar á semejantes asilos el giro, ó  discusión relativa á su estructura, 
asi como se […] con respecto á su localidad. Los fundamentos propios de la 
ciencia de curar dice el Escmo Ayuntamiento de Barcelona, son los que desea 
este Cuerpo Municipal considerando que en esta materia seán el mejor dis-
tinción del espediente que se forme. Bajo este idioma llano de ilustración ÿ de 
filantropía del Cuerpo representativo de Barcelona la Comision no dudo en 
bajar á todos estos pormenores, sin los cuales serán muchos los fundamentos 
de la ciencia que reclama su acreditado celo.

 El ex monasterio de Montalegre ÿ el de Pedralves son cercanos á esta 
capital; pues que el primero dista de ella dos leguas escasas ÿ el segundo 
una solamente. Las ventajas con respecto al numero de locos que pueden 
contener dichos dos vastos edificios son bien conocidos ÿ mas si las considera-
mos en relación a las distancias, ÿ á los recursos que puede ofrecerles a todo 
cuanto la gran Barcelona con motivo de las mejoras, ratificaciones, etc, que 
puede exigir un establecimiento de semejante naturaleza, ÿ proporcionarle 
las ciencias ÿ las artes , que encierra en su recinto.

 La Comision tiene el honor de presentar a V.S. las reflexiones que pre-
ceden como hijas de los sentimientos filosóficos que animan á los individuos 
de esta sección; esperando que V.S. hará de ellas el merito de que se hagan 
dignas mas bien por sus deseos, que por su ilustración, en elevarlos á la de 
esa Corporacion medica.

 Barña 14 de Febrero de 1839

 Juan Francisco de Bahy   R. Nadal Lacaba

 Francisco Casacuberta   Francisco Juanich

***
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Cementiris (miasmes i pudors)

1839/ lligall 21 / doc. 21

“Junta del Cementiri General de Barcelona  a 

Resum: Instància de la Junta del Cementiri demanant mesures per prevenir 
el riscos dels vapors de la putrefacció en l’obertura dels nínxols i sepultures. 

Data: 11.02.1839

Signa:

2 fulls transcrits

716 c. s/e

145 paraules

(lligall 21 / doc. 21: falta l’últim full amb signatures)

***

1839/ lligall 21 / doc. 26

Comissió d’Higiene pública a l’Acadèmia de medicina y cirurgia.

Resum: Dictamen de la Comissió sobre la consulta feta per la Junta del Ce-
mentiri sobre els gasos, miasmes i  pudors provocats per l’obertura de les 
tombes. 

Data: 22.02.1839

Signen: Francisco Casacuberta, R. Nadal ÿ Lacaba i Francisco Juanich

4 fulls  transcrits 

1.765 c. s/e

365 paraules

***

Arxiu RAMC.  1839/ Lligall 21 / doc. 21

Junta del Cementerio General de Barcelona

“Ecsístiendo en el Cementerio nichos y sepulturas, se halla prescrito para 
los primeros que no puedan abrirse hasta después de pasado un año o me-
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dio respectivamente de haberse enterrado un cadáver adulto o párvulo para 
evitar los efectos de la fetidez, cuya medida no se observa respecto de las 
tumbas ó sepulturas, sin embargo de que en estas, y singularmente en las 
comunes, se introducen con mucha frecuencia cadáveres y por consecuencia 
ha de ser mayor la putrefacción y mayor el riesgo de su abertura.

Por lo mismo quisiera esta Junta que V.S. se sirviese indicarle los medi-
os de prevenir dichos peligros conciliándolos en lo posible con el derecho de 
propiedad qué asiste á los dueños de las referidas tumbas: asi lo espera del 
notorio celo e ilustración de esa Academia.

Dios

***

Arxiu RAMC.  1839/ lligall 21 / doc. 26

Comision de Higiene pública

Deseando la Junta del Cementerio que esta Academia le indique los me-
dios oportunos para disminuir la fetidez que exhalan los cadáveres en el acto 
de tenerse que abrir las sepulturas; esta Academia no puede menos de emitir 
la idea de que seria muy útil que se cerrasen ó suprimiesen las sepulturas ó 
tumbas publicas, asi como las pertenecientes á gremios ó cofradías. Los se-
pultureros se verán con frecuencia precisados á levantar la losa de una tumba 
que se había cerrado pocos días antes, y á respirar los gases hediondos que 
despiden á la vez muchos cadáveres, que hace poco entraron en aquel recin-
to, y son otros tantos focos de corrupción. Estos gases perjudicarán necesa-
riamente á los enterradores y á cuantos circunstantes se acerquen en aquel 
momento á la tumba.

No habrá tanto riesgo al abrir las sepulturas que pertenezcan á alguna 
familia; porque será raro que en un año tengan que abrirse tres ó cuatro 
veces, y á menudo pasarán años sin que se entierre en ellas ningún cadáver.

De todos modos es difícil que al alzar la losa no sientan el olor cadavérico 
los que se hallan á la inmediación de la sepultura, y no halla la Comision nin-
gún medio para desinfectar antes ni después el ambiente libre. Sin embargo 
una capa de cal sobre el ataúd al depositarlo en la tumba, absorviendo al-
gunos gases en el acto de desprenderse, podría disminuir la intensidad de su 
hediondez; y si al momento de abierta la sepultura se derrama en su interior 
una botella de agua saturada de cloro, podrá este gas neutralizar una parte 
de los miasmas cadavéricos y modificar en algún modo la impresion que van 
estos a ejercer sobre los órganos respiratorios. 
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Estos son los dos únicos medios que la Academia propone á la conside-
ración de V. S. á los fines indicados en el citado oficio: no pudiendo menos de 
recomendar se encargue estrechamente á los sepultureros que no permitan 
se acerque nadie á las tumbas hasta pasado buen rato de haberse levantado 
las baldosas que la cierran.

Barña 22 febrero de 1839.

Francisco Casacuberta

Rafael Nadal ÿ Lacaba

Francisco Juanich

A Muy Ilustre Academia de medicina y cirugia

***

Barraques al Born

1840 / lligall 22 / doc. 63

Esborrany del dictamen de la Comissió d’Higiene pública a Ajuntament Cons-
titucional.

Resum: Dictamen llarg de la Comissió d’Higiene pública sobre el perjudici que 
podria comportar la construcció de Barraques al Born, iguals a les del mercat 
de la Boqueria. Nombra ofici de l’Ajuntament de data 25 d’abril*.

Data: 25.05.1840

Signen: [...] de la Comissió 

8 fulls transcrits

11.690 c. s/e

2.831 paraules

Per buscar

***

Arxiu RAMC.  1840/ lligall 22 / doc. 63

M.I.S.

“La Comision de Higiene publica del seno de V. S. para dar el dictamen 
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acerca la construcción ÿ planificación de Barracas en el Borne igual á las del 
mercado de la Bocaria según el proyecto comunicado a la Academia en 25 
del indicado mes por el Escmo. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, 
tiene el honor de presentarlo a V.S. previas las reflexiones que somete á su 
ilustración bajo el orden analítico que sigue.

Cuando Barcelona aumenta todos los días de población, cuando se están 
construiendo nuevas casas, ÿ ocupando anchas manzanas para fabricas en 
los mismos puntos, en que veiamos dilatadas huertas, que daban circulación 
ÿ vida al aÿre atmosférico, cuando se adoptan en razón del crecido vecindario 
los medios oportunos para el trafico, para la industria y fabricación, cuando 
en fin se reúnen en el casco de esta populosa capital un gran numero de fa-
milias desgraciadas bajo varios conceptos con motivo de la lucha civil, que 
nos aflige; justo será que V.S. redoble su celo ÿ vigilancia para preservarla 
de cuanto pueda alterar la salud de sus moradores, con cuio infortunio se 
aumentaría el cumulo de nuestras desgracias.

La Administracion Municipal dichosamente procuró desde el año 1835 
formar espaciosas plazas en los mismos puntos en que se ha tenido á bien 
el derribo de otros edificios públicos, ÿ sin duda las reinantes epidemias que 
han afligido a esta Capital en el presente siglo fueron otro de los relevantes 
motivos para que sus representantes se interesasen en proporcionar a aquel 
desahogo en medio de las estrechas calles, que tanto reclaman aun la necesi-
dad de plazas publicas en los varios angulos de la ciudad.

V.S. está tiempo hace penetrado debidamente de estas verdades consig-
nadas en los preceptos de la Higiene publica, ÿ por lo mismo cree la Comision, 
que cuanto se opusiera a ellos, seria facilitar nuevos medios, con que pudiera 
alterarse la salud de esta bella capital, que por reglamento está confinada á 
los desvelos de V.S. no menos que la del Principado.

El Escmo Aÿuntamiento Constitucional de esta Ciudad en un oficio del 25 
del pasado abril pide de los conocimientos científicos de esta Corporacion un 
dictamen razonado acerca la cuestión de si causaría ó no perjuicio á la salud 
publica la construcción ÿ planificación de Barracas en el Borne en la misma  
forma, que las que están construidas en el mercado de la Bocaria.

La Comision se abstendrá en estos momentos de entrar en la cuestión de 
si la construcción ÿ planificación de las Barracas de la Bocaria están confor-
mes á los canones de la Higiene publica; pero se aventuraría si en asegurar 
que si en el tiempo en que aquellas se levantaron se hubiera antes consultado 
a V.S. no hubiesen seguramente merecido la sanción de este Cuerpo académi-
co por razón de la forma de la construcción ÿ dirección en que las aun plani-
ficadas en el dia.
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Dejando empero la Comision este punto como ageno del obje-
to que debe ocuparnos en virtud de la comunicación oficial del Escmo. 
Ayuntamiento,analizará como debe las circunstancias ÿ fenómenos  dignos 
de un especial meditación ÿ previsión e n el local del Borne para poder fallar 
enseguida acerca la cuestión, que el mencionado Cabildo ha dirijido á la ilus-
tración de este Cuerpo de Salud publica.

La Comision pues en virtud de la localidad ÿ dirección del Borne, que pre-
senta la forma ó figura cuadrilatera irregular, no puede menos de penetrarse 
que es mas bien una ancha calle rodeada por su derecha é izquierda de altos 
edificios ó casas, ÿ de las paredes del elevado templo de Santa María del Mar 
por la parte del Sud, ó meridional, que una plaza cual corresponde al local 
clasificado con este nombre. Su principal ventilación la recibe del grande em-
bocadero que miramos por la parte del este ÿ en tal caso ¿Cuáles son los aÿres 
que respiran por lo común los moradores de la plaza impropiamente llamada 
del Borne? Los mismos á muÿ corta diferencia que los que se notan en la Ciu-
dadela de la capital. Y ¿cuáles son los fenómenos que presenta el fuerte de la 
Ciudadela como perjudiciales á la salud publica?

La Comision no aventurará acerca este punto una mera paradoxa, la apa-
riencia la ha guiado al describirlos, bajo cuio concepto se halla circunvalado 
en su maÿor parte de una cuneta, ó zanja, que se llena mas ó menos de agua. 
Estancandose esta como que está en medio del foso se corrompe despren-
diendo una infinidad de gases heterogeneos ÿ perjudiciales á la salud ÿ a 
la vida. Una exacta observación nos hace a más tocar de cerca sobre todo 
en el invierno, ÿ á la caída del sol una niebla muÿ densa que levantándose 
hasta cierta altura, se viene á derramar por las calles ÿ plazas de su paralela 
maÿormente si sopla el Levante, de donde emana la humedad del piso ÿ pa-
redes de las casas ÿ almacenes inmediatos.

Respetaremos si conviene cuanto acerca la procreación de los insectos 
haÿa creido conforme el sistema de los naturalistas: pero con todo no dejare-
mos de afirmar que no ofrece garantía alguna de salubridad la aparición de 
los mosquitos casi imperceptibles, que en figura mas ó menos piramidal se 
levantan en medio de la descomposición del agua ÿ de las plantas acuaticas, 
que crecen en el centro é inmediaciones de la mencionada cuneta de aquel 
fuete, en el cual vemos un presidio, unos calabozos poco ó nada ventilados, 
una estancia correccional para jóvenes, la reunión de prisioneros en ciertas 
épocas con una guarnición mas ó menos numerosa.

No ha visto estraña á los físicos militares ÿ á cuantos hemos tenido  la 
suerte de visitar enfermos en dicho punto ÿ en las inmediaciones del Borne ÿ 
Rech Condal la observación de molestas jaquecas, de inflamaciones de ojos, 
de fiebres […]; y sobre todo de intermitentes ó periodicas, que algunos las han 
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creido endémicas en el mismo fuerte especialmente en los cuarteles que mi-
ran hacia el Norte, ó á la parte del  Clot. Con este motivo añadiremos que no 
fue en vano la precaucion que se tuvo en otros tiempos por el Gobierno para 
que en determinados periodos se cambiase la guarnicion de la Ciudadela con 
notable ventaja en la salud de nuestros defensores, ÿ a más no sin razón se ha 
creido inútil para el establecimiento de un hospital el cuartel llamado de San 
Agustín ÿa por su construcción en nada propia para dicho objeto, ÿa también 
por los focos de infección, que concurren en hacerlo insalubre.

Es bien sabido cuan húmedos son los edificios situados en la antigua Bar-
celona, ÿ en especial su suelo bajo ÿ que se dirije, ó acerca mas al mar. Per-
mítase á la Comisión con este motivo llamar la atension de V.S. ÿ mas cuando 
se observa una indiscreción en  regar muchas calles, entre las cuales se notan 
las del Borne ÿ de sus inmediaciones, que participar de un aÿre atmosférico 
sobradamente cargado de gases metafiticos.

Nadie ignora la alteración que sufren los vegetales ÿ ciertas otras sustan-
cias alimenticias con el predominio de aquella calidad del aÿre, de donde es 
que la experiencia ha muÿ bien acreditado, que á pesar de la ventilacon, de 
que logran ciertas casas bastante elevadas del Borne ÿ del Rech Condal en su 
lado izquierdo; los comestibles que se depositan en unas reposterías sufren 
muchas veces una descomposición resultante de la humedad de la atmosfera 
combinada con el calórico.

Cuando estos fenómenos se experimentan en dichos edificios en los cua-
les se observa alguna ventilación por ser bastante elevados ¿con cuanta mas 
razón no debiera temerse una descomposición de los comestibles encerrados 
de dia ÿ de noche en unos bajos depósitos de madera ÿ sin la ventilación, que 
corresponde como serian las Barracas  construidas en el Borne en la misma 
forma dela del mercado de la Bocaria? ¿Cuándo las actuales tablas de cor-
tar? ÿ de vender carnes con los asquerosos toldos ó cubiertas permanentes 
despiden un mal olor especialmente en la estación en que vamos á entrar por 
razón de los menudos desperdicios de carnes, que se notan á veces, cuando 
este aspecto al paso que afea aquel local, se hace igualmente poco digno de 
la cultura de esta ciudad, cuando en fin todos estos elementos pueden perju-
dicar á la publica salud por deber considerarse el centro de una infección mas 
ó menos graduada según la impresión atmosférica ÿ el desprendimiento del 
calórico, que se verifique ¿no podrán designarse como otros tantos puntos 
de insalubridad las barracas que se construiesen en la plaza impropiamente 
llamada el Borne? ¿No distinguiríamos la asquerosidad ÿ el criadero mayor 
de moscas, ÿ de otros animales, que se observan en las barracas llamadas del 
mercado de la Bocaria, ÿ que por desgracia se notan igualmente en el Borne 
por varias causas, de que hará merito la Comision?
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Si la Comision estuviese consultada para manifestar un dictamen acerca 
las tablas de carne actualmente establecidas en el Borne, muÿ lejos estaría de 
apoÿar su permanencia de dia ÿ de noche en aquel punto como lo verificó en 
1832 la Junta Superior de Sanidad; no solamente por razón de poder perjudi-
car ä la salud de aquellos moradores, sino también por ser poco favorables á 
la seguridad ÿ á la moral publica.

Si por razón de la necesidad ö de la falta de local debiera cortarse ÿ ven-
derse carne en dicho punto centrico, no existiendo otro de mejor comodidad, 
seria de dictamen la Comision que se verificase en tablas portátiles, de fácil 
construcción ÿ conducción ÿ por consiguiente en nada difícil de separarlas en 
cierta hora del dia para llenar  el privilegiado objeto de la limpieza ÿ ventila-
ción, que debe procurase en todos los mercados.

Asi es que la Comision no puede menos de recomendar que se evite en cu-
anto posible sea la humedad del piso del Borne, que aumentara siempre con 
los escombros de las verduras sin permitirse que se acumulen ó aglomeren 
en parte alguna los desperdicios de dichas substancias fáciles á corromperse. 
Esta falta notable ÿ aveces algo común á pesar de los Bandos publicados por 
el Cuerpo Municipal seria de desear que se vigilase sobre todo cuando en 
objetos de Higiene publica todo respeto humano ó delicadeza están mal ave-
nidos con los intereses de la vecindad.

Al presentar á V.S. la irregularidad del local del Borne para que no se plan-
tifiquen Barracas al igual de las del mercado de la Bocaria, no se han olvidado 
los diferentes puntos de insalubridad, que en dictamen de la misma Comision 
deben apoÿar la oposicion del proyecto comunicado por el Escmo. Ayuntami-
ento. Cada uno de ellos mereceriala especial consideración de V.S. con tanta 
mas razón cuando […] ó están en las inmediaciones del mismo Borne.

Una pescaderia malamente colocada ÿ a veces faltada de la debida limpi-
eza que se requiere por carecerse de un deposito de agua en aquel punto, la 
maceración del bacalao por los tenderos de la calle den Caldas, ÿ de sus inme-
diaciones despidiendo a veces el agua sobre todo si tarda en cambiarse, un 
hedor insufrible, los almacenes de azúcar ÿ de drogas de diferentes clases, los 
mesones reunidos en aquella vecindad, en cuios locales se desprende mucho 
gas hidrogeno carbonado por razón de los irracionales, que en ellos se alber-
gan ¿no deberá considerase como otros tantos manantiales de insalubridad ó 
de infección que no dejan de producir sus funestos resultados? ¿Las moscas ÿ 
los mosquitos que en el verano especialmente no dejan a veces de causar muÿ 
molestas ÿ penosas incomodidades á los que transitan por el Borne ÿ Rech 
Condal? ¿no tienen el origen de aquellos inmundos lugares, en los cuales su-
fre la atmosfera una descomposición más ö menos sensible?

Nos abstendremos de continuar el catalogo epidemiológico cuias causas 
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reconocerá dichos elementos, ó son la reunión de los varios focos insalubres, 
de que se hizo merito, los cuales inmediatos al local del Borne, que por razón 
de su situación topográfica no ofrece las ventajas de salubridad que se requi-
ere, no deben mirarse con indiferencia en la cuestión de que se trata.

La Comision no puede menos de concluir sus reflexiones con los testimo-
nios autenticos ÿ nada sospechosos que eleva á las consideración de V.S. que 
en todos tiempos llamará los desvelos de todo Gobierno sanitario. La falta 
de ventilación de muchos pisos del Borne ÿ del Rech Condal por razón de las 
reducidas habitaciones ocupadas por gente menesterosa, por revendedores 
ÿ traficantes, que reúnen con sus numerosas familias comestibles vegetales 
ÿ animales de varias especies, ÿ sobre todo la funesta catástrofe que con res-
pecto á enfermos ÿ á muertos se ha experimentado en algunas epidemias en 
dicho punto de la capital forman el relevante motivo por el cual la Comision 
está penetrada de la necesidad, que haÿ para que la plaza del Borne llamada 
asi impropiamente se la deje sin embarazo, sin armatoste alguno que pueda 
perjudicar á la salud de sus moradores. Sobrados focos de infección ó de insa-
lubridad reúne aquel local, ÿ sus inmediaciones, para que se deje libre fuera 
de las horas del mercado.

El mencionado proyecto del Escmo. Ayuntamiento presentado ÿa en 1832 
ÿ renovado en el dia llamó ÿa justamente la consideración de la Junta Supe-
rior de Sanidad del Principado. Las reflexiones, que formaron la base del dic-
tamen de la Comision de su seno creada para dicho objeto fueron bastantes 
para fallar en oposición de la construcción, ÿ planificación de Barracas en el 
Borne en la forma de las del mercado de la Bocaria.

Un sencillo informe I.S. no hubiese exigido de esta sección el extenderse 
fuera de los limites que no le eran propios; pero el dictamen arreglado, justo 
ÿ conforme á razón que el Escmo. Ayuntamiento de esta ciudad reclama de 
los conocimientos científicos de V.S. han obligado á la Comision á reunir las 
noticias topográficas de la plaza del Borne sin descuidar las reflexiones físicas 
ÿ las observaciones medicas que creió oportuna para deliberar con acierto 
acerca la cuestión que se sometió á la deliberación de la Academia, bajo cuios 
conocimientos preliminares la Comision tiene el honor de manifestar á V.S. 
que la construcción ÿ planificación de Barracas en el Borne en la forma de las 
del mercado de la Bocaria pueden ser perjudiciales á la salud pública.

Barña 25 de Mayo de 1840

[…] de la Comision.

***
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Lesions per màquina “Diablo”

1841 / lligall 23 / doc. 166

Junta de Comerç de Catalunya a Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barce-
lona.

Resum: Resposta a un ofici de data 16 d’abril de l’acadèmia* on es demana  
recomanacions sobre l’ús i edat per la utilització de la màquina de preparar 
cotó i llana “Diablo”, amb motiu d’algunes desgracies a les fàbriques. Informa 
que passa escrit al Cap Polític, adjunta còpia per l’acadèmia (doc. 167), també 
circulars núm. 1,2,3 (fetes per l’acadèmia)* 

Data: 11.05.1841

Signen Vicepresident: Honorato de Puig i Secretari: Pablo Félix Gassó

2 fulls transcrits

1.012 c. s/e

212 paraules

***

1841 / lligall 23 / doc. 167

Junta de Comerç de Catalunya al Cap Superior Polític  

Resum: Còpia de la instància enviada al Cap Polític (Governador), on l’infor-
ma de les mesures,  ja recomanades en circulars anteriors (envia còpia de 
les circulars núm. 1, 2, 3), creu la Junta que s’han ignorat les consideracions 
fetes, i demana al Cap que faci ús de la seva autoritat.

Data: 11.05.1841

Signa: H. De  Puig

2 fulls transcrits

1.721 c. s/e

342 paraules

*Per buscar

***
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Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 166

JUNTA DE COMERCIO DE CATALUÑA

Con oficio del 16 del próximo pasado se han servido V.S.S. suscitar las 
consideraciones de esta Junta, con motivo de algunas desgracias ocurridas 
recientemente en las fabricas de esta Capital.

En efecto, en épocas anteriores había dictado las mismas algunas provi-
dencias acerca del modo de usar de las maquinas de preparar algodón y lana 
llamadas Diablo y acerca de la edad de personas de que valerse para ella; y 
tuvo la satisfacción de ver que no dejaron de producir un resultado favorable.

En la actualidad después de la escitaciones del V.S.S. cree lo único á  su  
alcance dirigirse al Esmo. Sr. Jefe Político de esta Provincia sobre punto tan 
interesante, con el oficio de hoy de que es adjunta copia; y para conocimiento 
de V.S.S. acompaño también ejemplares de las tres circulares que en el se 
indican.

En ellas y en esta nueva gestión de la Junta, podrían servirse ver el celo que 
la anima a favor del objeto que tan dignamente ha ocupado la benéfica aten-
ción de V.S.S.

Dios guarde a V.S.S. por muchos años. Barcelona 11 Mayo de 1841

El Vicepresidente

Honorato de Puig

Pablo Félix Gassó  Secretario Con.

A la Academia de Medicina y Cirugía  de esta Capital.

***

Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 167

JUNTA DE COMERCIO DE CATALUÑA

Excmo. Sr.

En diferentes ocasiones esta Junta de comercio dicto varias medidas relativas 
al modo de usar las maquinas de preparar algodón y lana, llamadas Diablo, y 
a la edad de los que se destinasen a su servicio; con el objeto todo de que, ya 
que considerada en sí o puesta en ejercicio con las debidas precauciones no 
puede producir las desgracias sensibles y transcendentales sobre las cuales se 
había excitado la consideración de esta corporación, se evitasen los inconve-
nientes o descuidos que pudiesen ocasionarlas.
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Los ejemplares adjuntos de circulares (nº 1.2.3) enteraran a V.S. de cuales 
sean las indicadas providencias a esta Junta, que aunque vio con consuelo 
que no dejaron de producir resultados favorables, ha recibido de la academia 
de Medicina y Cirugía de esta capital el oficio de 16 del presente, adjunto en 
copia (nº 4).

Quizás el haberse planificado desde la última circular algunas máquinas por 
personas que ignoraban las providencias dadas a las precauciones prescritas; 
habrían motivado las ocurrencias a que se refiere la academia.

Como se trata de un punto que en efecto es muy atendible, pues interesan en 
el la humanidad y la vida, o la muerte de personas las mas de tierna edad que 
si al favor de una amputación, no parecen quedar sumidas durante el resto de 
sus días en la miseria; cree esta Junta oportuno pasarlo todo a V. E. excitando 
su benéfica consideración, para que en uso de su autoridad pueda servirse 
renovar las indicadas providencias añadiendo o tomando aquellas otras que 
V.E. estime; haciendo particularmente efectiva la responsabilidad de que tra-
ta la última de las circulares contra los contraventores por los daños y perju-
icios que de resultas del incumplimiento o falta suya, ocurriesen y aun por la 
obligación de asegurar al que hubiese sufrido la desgracia una indemnización 
y un recurso para durante y después de la curación.

Dios guarde a V.E. durante muchos años.

Barcelona 11 de Mayo de 1841 

Siguen las firmas

Excmo. Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia

Es  copia

H. de Puig

***

Fums del Carbó Pedra c. Hospital

1841 / lligall 23 / doc. 164

Ofici de l’Ajuntament Constitucional a la Nacional Acadèmia de Medicina.

Resum: Demanada de dictamen, degut a denuncies dels veïns del carrer Hos-
pital, pels fums del carbó pedra de la fàbrica de vapor, situada a l’antic edifici 
que fou convent del Agustins.

Data: 10.05.1841
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Signen l’Alcalde Constitucional: Ramon Ferrer Garcés  i Secretari: Mariano 
Pons

1 full transcrit

978 c. s/e

206 paraules

***

1841 / lligall 23 / doc. 169

Degà de la Comissió d’Higiene pública al President de la  Nacional Acadèmia 
de Medicina.

Resum: Ofici de la Comissió demanant a l’Acadèmia socis farmacèutics per 
poder emetre el dictamen.

Data: 12.05.1841

Signa: Juan Francisco de Bahy

2 fulls transcrits

628 c. s/e

129 paraules

1841 / lligall 23 / doc. 181

Ajuntament Constitucional a Nacional Acadèmia de Medicina de Barcelona.

Resum: Ofici en resposta a un altre de data 16 de maig*, adjuntant expedient 
original*.

Data: 26.05.1841

Signen Alcalde Constitucional: Ramon Ferrer Garcés i Secretari: Mariano Pons

1 full transcrit

548 c. s/e

111 paraules

***

1841 / lligall 23 / doc. 196

Comissió de Sanitat o d’Higiene Pública a Acadèmia Medicina i Cirurgia.

Resum: Dictamen emès per la Comissió un cop revisades les tres instàncies 
dels veïns*, els informes de l’arquitecte José Mas i Vila* i feta la inspecció, 
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dona la raó als veïns i recomana diverses mesures en l’àmbit urbanístic.

Data: 16.06.1841

Signa: Juan Francisco de Bahy

5 fulls  transcrits

1.567c. s/e

327 paraules

* Per buscar

***

Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 164

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA

Varios vecinos de la calle del Hospital de esta Ciudad han representado a este 
cuerpo municipal para que se adopte una providencia que haga cesar las mo-
lestias y perjuicios que les causa el humo que despiden las chimeneas de la 
fábrica de vapor establecida en el edificio que fue convento de Agustinos.

Entre otras de las razones con que fundan los recurrentes sus instancias ale-
gan que el humo del carbón de piedra que usa dicha fábrica es perjudicial 
a la salud pública. Y deseando este cuerpo municipal dar a este expediente 
toda la instrucción posible, porque la resolución que en él recaiga servirá na-
turalmente de pauta para los casos de igual naturaleza que en lo sucesivo se 
presenten, se dirige al celo e ilustración de V. S. para que a la brevedad que 
se lo permitan sus atenciones se digne emitir su dictamen sobre si el humo de 
carbón de piedra puede o no ser nocivo a la Salud pública.

Dios guarde a V.S. muchos años. Barcelona 10 de Mayo de 1841.

El Alcalde Constitucional Presidente

Ramon Ferrer i Garcés

Mariano Pons Secretario

A la Nacional Academia de Medicina de esta Ciudad

***

Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 169

Comisión de Higiene Pública

M.I.S.
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Reunida esta Comisión en la mañana de este día para tratar del objeto a que 
se refiere el oficio del Excmo. Ayuntamiento que se sirve acompañar con fecha 
de ayer, ha resuelto que para el mejor acierto de su dictamen sobre la materia  
indicada  de los efectos del Vapor del Carbón de piedra en la  economía ani-
mal. Opina ser de suma importancia que reúnan en esta comisión los señores 
farmacéuticos Socios correspondientes de esta Academia a cuyo fin podrá 
V.S. servirse dar las providencias correspondientes al fin indicado.

Dios guarde a V.S. muchos años. Barcelona 12 de mayo 1841

Juan Francisco de Bahy

Decano

Para Vice-Presidente de la Academia de Medicina y Cirugía de esta Ciudad

***

Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 181

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE BARCELONA

A los efectos que se sirve V. S. exponer con oficio de 16 del actual, remite a V.S. 
adjunto este Ayuntamiento el expediente original promovido por algunos ve-
cinos de la calle del Hospital acerca la incomodidad y perjuicios que les causa 
el humo que despiden las chimeneas de la fabrica de vapor establecida en el 
edificio que fue convento de S. Agustín.

Dios guarde a V.S. muchos años. Barcelona 26 de Mayo de 1841

El Alcalde constitucional presidente

Ramon Ferrer Garcés

Por acuerdo de S.E.

Mariano Pons Secretario

A la Nacional academia de Medicina de esta capital.

***

Arxiu RAMC.  1841 / lligall 23 / doc. 196

Comision de Sanidad ó de Higiene Publica

 Habiendo esta Comisión examinado detenidamente las tres distintas 
instancias de un gran número de propietarios y vecinos de las Calles del Hos-
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pital, S. Pablo y Robador de esta Ciudad, quejándose de las grandes incomo-
didades y perjuicios que les causa el humo de la fábrica de vapor que se halla 
establecida en el ex-convento de San Agustín, inspeccionada  dicha fábrica 
por individuos de esta comisión y vistos los informes dados sobre este expe-
diente por el arquitecto Don José Mas i Vila, esta sección no puede menos de 
conceptuar dichos dictámenes, y sobretodo arreglados a la Ley vijente, ó sea 
al bando de 10 de Mayo de 1839. Por lo que no puede la Comisión dejar de 
recomendar su ejecución, recordando el que todas las Chimeneas del estable-
cimiento expreso que conduce humo del carbón, deben ser elevadas cuarenta 
y seis palmos mas, sobre los noventa y siete que tiene designados la […][…] 
para los edificios más altos: y que los humos a que se refieren las instancias 
de dichos vecinos, muy particularmente en el que se prepara el Cook, se apar-
ten a cuarenta palmos de distancia de las paredes de las casas de los expre-
sados como igualmente que las paredes de la fabrica sobre las cuales deben 
cargar las Maquinas, se construyan a dos palmos de distancia de las paredes 
de las casas vecinas como lo propone el indicado arquitecto.

Con estas medidas parece a la Comisión podrán subsanar en gran parte las 
graves incomodidades de que se quejan dichos vecinos porque mediante ellas 
el vapor o humo del Vapor de piedra no podrá perjudicar a su Salud.

Es cuanto puede esta Junta informar con arreglo al encargo que se sirvió V. S. 
concederles.

Dios guarde a V.S. muchos años. Barna 16 de Junio 1841

Juan Francisco de Bahí

Decano

Para Vice-Presidente y S.S. Socios de la academia de Medicina y Cirugía de es 
Ciudad

***

Fàbrica productes químics c. Canuda

1842 / lligall 24 / doc. 131

Ofici de Ajuntament Constitucional a la Nacional Acadèmia de Medicina I Ci-
rurgia.

Resum: Consulta de l’Ajuntament a l’Acadèmia, s’adjunta dictamen de l’arqui-
tecte D. Manuel Guardiola i el pèrit químic, en referència a les reclamacions 
dels veïns del carrer Canuda per una fàbrica de productes químics. 
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Data: 15.06.1842

Signen l’Alcalde Const. President: Jose Maria de Freixas i Secretari: Mariano 
Pons

2 fulls  transcrits

2.197 c. s/e

447 paraules

***

1842 / lligall 24 / doc. 138

“Comissió d’Higiene a Ajuntament Constitucional.

Resum: Dictamen, a la demanada anterior, després de fer la inspecció favora-
ble a les queixes dels veïns. 

Data: 22.06.1842

Signen: R. Nadal, F. Casacuberta, José M. de Capdevila, Salvador Mas i Tomas 
Mer

2 fulls  transcrits

1.382 c. s/e

275 paraules

***

1842 / lligall 24 / doc. 146  

Ofici de l’Ajuntament Constitucional a Nacional Acadèmia Mèdica Quirúrgi-
ca.  

Resum: Resposta a un ofici, de data 2 de juliol, de l’Acadèmia en el qual es 
demanava l’expedient. S’adjunta expedient*.

Data: 06.07.1842

Signen l’Alcalde Const. President: Jose Maria de Freixas i Secretari: Mariano 
Pons

1 full transcrit

562 c. s/e

121 paraules 

*Per buscar
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***

Arxiu RAMC.  1842/ lligall 24 / doc. 131

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona

M. I. S.

Siendo varias las reclamaciones hechas por los propietarios vecinos de la fá-
brica de productos químicos, que Don Pedro Llopis tiene en el huerto de la 
Casa de Don Manuel Guardiola en la Calle de la Canuda, para que sea aquella 
fabrica separada de dicho punto a fin de evitar los perjuicios que causa a la 
salud pública y trasladarla fuera los muros de esta Ciudad; este Ayuntamien-
to mando inspeccionarla por el Arquitecto y perito químico, quienes dieron 
su dictamen conforme a la relación que se incluye, pero deseando la propia 
corporación obrar con el acierto que exige semejante asunto, ha creído como 
cosa indispensable consultarlo a V.S. no dudando de su  acreditada ilustración 
y filantropía, se servirá manifestar su parecer acerca la separación del menci-
onado laboratorio, por los perjuicios que puedan causar a la salud pública las 
materias que en el se descomponen; a fin de poder este Ayuntamiento dotar 
las providencias necesarias con toda equidad y justicia.Dios guarde a V. por 
muchos años Barna 15 Junio 1842

El Alcalde Cont. Presidente 

P. D de S.E.

 J.M. de Freixas 

El Secretario Mariano Pons

A la M. I. Nacional Academia de Medicina de esta Ciudad

El arquitecto en fecha 23 de Agosto último en su dictamen opino: - Que 
la Chimenea que sirve para la hornilla que tiene dicha fabrica debería levan-
tarse hasta nueve palmos más de la altura que corresponde a los edificios y 
retirándola de las paredes divisorias, procurando también buscar un medio 
para evitar el hedor que despedían las materias que allí se elaboran; y fi-
nalmente que los productos de la fabrica se situasen a un punto aislado de 
aquel patio, donde no pudiese ocasionar el menor peligro a los vecinos, si un 
descuido originase algún incendio.

El perito químico en la mima fecha amas de referirse a la opinión del ar-
quitecto, añade: - Que por la estrechez del vial en donde está la fabrica, y 
según el estado de la atmosfera, ha de hacer que muchas veces se halle esta 
muy cargada de gas acido hipo nítrico, resultante de la descomposición de 
una parte de acido nítrico, y si bien el oxigeno que de esta se desprende da 
más pureza al aire, los vapores de acido hipo nítrico son excesivamente dele-
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téreos y le infestan sobremanera, por consiguiente era indispensable  cuando 
menos la elevación de la chimenea, y separación del depósito de las primeras 
materias, tanto para evitar los perjuicios que podría ocasionar si el más leve 
descuido originase algún incendio dificilísimo de apagar, como para que se 
disminuyera en cuanto fuera posible el foco de emanación de los vapores 
dañinos y quedara de este modo meno smolestado el vecindario.

***

Arxiu RAM.  1842 / lligall 24 / doc. 138

Comision de Higiene publica

Para dar la infrascrita comisión de Higiene pública su parecer acerca de los 
perjuicios sanitarios que pueda causar la fábrica de productos químicos, que 
D. Pedro Llopis tiene en el huerto de la casa de D. Manuel Guardiola, sita en 
la calle de la Canuda, y siguiendo una petición que a esta Academia hace el 
Ayuntamiento constitucional de la presente ciudad; dicha comisión después 
de enterada de los dictámenes del arquitecto y químico dador en 23 de agos-
to último ha visto detenidamente la fabrica en la que se elaboran el acido 
nítrico, el hidroclorato de estaño y el nitrato de plomo.

Dejando aparte la grave cuestion de si convendría o no a la salud pública, 
que las fabricas de ciertos productos no pudiesen establecerse dentro de las 
ciudades populosas (asunto que debiera llamar la previsión de este Ayunta-
miento constitucional), ha observado la comisión que la fabrica se erigió ocho 
años atrás, habiéndose trabajado en ella todo este periodo de tiempo y que 
son en poca cantidad los vapores nitrosos y el gas cloro que se desprenden 
de la elaboración de las tres precitadas sustancias. Pero de otra parte aquella 
esta puesta en un local poco espacioso; los dos gases enunciados son muy 
fétidos e impropios para la respiración;  es difícil atendida su gravedad espe-
cífica, dirigirlos a mucha altura por medio de chimeneas elevadas; y si bien 
no influirán notablemente en la salud de los vecinos sanos y robustos, podrán 
perjudicarlos si alguno se encuentra lisiado del pecho. Barcelona 22 de junio 
de 1842.

R. Nadal      
Francisco Casacuberta   
Jose Manuel de Capdevila   
Salvador Mas Riber 
Tomas Mer

***
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Arxiu RAMC.  1842 / lligall  24 / doc. 146

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona

En vista del Oficio de V. S. de 2 del presente mes, por el que se sirve pedir el 
expediente acerca la elaboración de productos químicos que ejecuta Don Pe-
dro Llopis en su fábrica de la calle de la Canuda,  para poder V. S. en su vista 
dar los informes que se han suplicado; este Ayuntamiento ha dispuesto se 
ponga a la disposición de V. I. el citado expediente, como se verifica acom-
pañado de este Oficio.

Dios guarde a V.S. muchos años Barcelona 6 de Julio de 1842

El Alcalde Const. Presidente

J. M. de Freixas

“P.D de S.E

El Secretario

Mariano Pons

“Muy Ilustre Nacional Academia Medico Quirúrgica de esta Ciudad

***

Fàbrica productes químics c. Sant Pau

1842 / lligall 24 / doc. 226

Veïns del carrer Sant Pau i Hospital a Ajuntament Constitucional Secció 3a.

Resum: Còpia d’una instància feta pels veïns i alcaldes del barri sobre les re-
petides molèsties produïdes per les pudors i fums de la fàbrica de productes 
químics. També denuncien la possibilitat d’incendi per llenya acumulada. De-
manda de tancament de la fàbrica i trasllat.

Data: 19.09.1842

Signen: Veïns, Alcalde 1r i 2n del Barri

2 fulls transcrits 

2.443 c. s/e

477 paraules

***
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1842 / lligall 24 / doc. 234

Ofici de l’Ajuntament Constitucional a la Nacional Acadèmia de Medicina de 
Barcelona.

Resum: Exposició dels fets i demanda a l’acadèmia d’un dictamen. Adjunten 
sol·licitud dels veïns (en referència al doc. 226).

Data: 06.10.1842

Signen l’Alcalde Const. President: José Ribot i Secretari:  Mariano Pons

1 full transcrit

851 c. s/e

167 paraules

***

Arxiu RAMC.  1842 / lligall 24 /doc. 226

Excmo. Señor

Los infrascritos vecinos de las calles San Pablo y del Hospital de la pre-
sente Ciudad parecen ante V. E. y con la atención y respeto debidos exponen: 
Que en el patío de la casa nº 32 de la referida calle de San Pablo, de cierto  
tiempo a esta parte se ha establecido una fabrica u operatorio donde se ela-
boran varios productos químicos, que despiden un gas tan sutil, un olor tan 
fétido y espeso humo que nada es bastante á impedir su introducción en las 
habitaciones de los infrascritos inmediatas al referido local, en términos que 
ni abiertas ni cerrada aquella es posible respirar libremente.

Los que esponen han sufrido ya por largos meses esta incomodidad no 
menos que la de ver como se destruyen sus modestos muebles de adorno y 
como se van empañando hasta los vidrios de los balcones habiéndolo mani-
festado al dueño de dicho operatorio, quien lejos de cesar en su continuación, 
progresivamente va en aumento en sus trabajos y operaciones en tales tér-
minos, que es ya imposible sufrirlo por más tiempo, viéndose obligados unos 
a estar cerrados herméticamente de día y de noche, y otros y otros recluidos 
a acostarse en las piezas más lejanas y distantes de dicho local. Amas de lo 
dicho allí observara V. E. gran repuesto de leña, y como la mayor parte de 
los productos  que se elaboran son materiales inflamables, es inminente un 
desastre de fuego a la hora menos pensada.

Este estado de continuo peligro que por ser tan público y notorio no ne-
cesita ulterior justificación no puede seguir así, y el desvelo de la Excma. Cor-
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poración Municipal para la seguridad y bien estar de sus representados, hace 
esperar fundamentalmente a los Esponentes que se servirá acceder a la sigui-
ente conclusión por la cual

A V. E. atentamente suplica: Que sin la menor demora se sirva mandar al 
dueño de dicha fabrica que cese inmediatamente de practicar toda operación 
que incomode y dañe a tan numerosa vecindad y traslade el termino á V.E. 
bien visto, su fábrica á un punto o extremo donde por ella nadie sienta perju-
icio, cuya justa y benéfica providencia fundadamente esperan los esponentes 
del justo procurador de V. E. Barcelona 19 de setiembre de 1842 = Exmo. 
Señor= Jose Chia=Jose Pages= Agustin Pages= Salvador Fleras= Jose Cuyas= 
Jose Maluquer=Francisco Vallcorba= Jose Roca= Juan Pomareda= Rafael 
Carreras= Agustin Verges= Gabriel Palles= Sebastrian Malagatin= Jose Bay= 
Agustin Roca= Narciso Font= Jose Antonio Blach=Jose Ribas y Barbier= Juan 
Puiggari= Segismundo Pages= Francisco Sala= Jose Serra= Manuel Larratea= 
Francisco Alcina= Juan Ferrer= Bernardo Romeu= Martí Rubau= Francisco 
Juit= Francisco Mayoral= Antonio Boch= Jose Bover= Domingo Pampo=Severo 
Madonle= Juan Tio= Salvador Carafa= Francisco Giral= Agustin Roses= Pedro 
Rius= Manuel Cardeñosa= Angela de Segui= El Alcalde 1º del Barrio=Salvador 
Champane= Francisco de Joux= Gaspar Cuyas= El Alcalde 2º= Lorenzo Volta

Marge esquerra: 

es copia

Reg. 33/10

De Set.e

Sección 3a

***

Arxiu RAMC.  1842 / lligall  24 / doc. 234

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona

Varios vecinos de la calle de San Pablo y de la del Hospital de esta ciu-
dad, han acudido a este Ayuntamiento Constitucional con la solicitud que se 
acompaña manifestando los grandes perjuicios que les causa la elaboración 
de productos químicos de la fabrica establecida en el patio de la casa nº 42 de 
la precitada calle de San Pablo.

Esta Corporación municipal deseosa de dar con todo el acierto posible 
una providencia sobre los extremos que la instancia abraza; ha creído deber 
antes tener de V.S. un dictamen facultativo sobre los mismos y en su conse-
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cuencia poder resolver arreglado a justicia. En este concepto se promete este 
Ayuntamiento del buen celo de V.S. se dignara manifestar con premura cuan-
to considere oportuno acerca el asunto en cuestión.

Dios guarde a V.S. por muchos años Barcelona 6 de Octubre de 1842
El Alcalde Constitucional Presidente
Jose Ribot
P.D. de S.E.
El Secretario
Mariano Pons
A la Nacional Acadèmia de Medicina 

***

Màquines de vapor i fabriques productes químics 

1844 / lligall 26 / doc. 205

Ajuntament Constitucional de Barcelona a la Nacional Acadèmia de Medici-
na.

Resum: Circular de l’Ajuntament a totes les Acadèmies i Corporacions, per 
estudiar conjuntament i assessorar a la policia urbana, sobre l’augment de 
fàbriques de vapor a Barcelona.

Data: 04.12.1844

Signen el president: José Parladé i Ignacio Sanponts

2 fulls transcrits

1.565 c. s/e

321 paraules 

***

1844 / lligall 26 / doc. 222

Ajuntament Constitucional de Barcelona a la Nacional Acadèmia de Cirurgia 
i Medicina.

Resum: Consulta sobre dos qüestions que han quedat pendents per acabar 
l’informe.
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Data: 23.12.1844

Signen el president: José Parladé i Ignacio Sanponts

3 fulls transcrits

2.311 c. s/e

457 paraules

***

1845 / lligall 27 / doc. 70 

Comissió d’Higiene pública a Ajuntament o Acadèmia

Resum: Esborrany del dictamen de la Comissió sobre la conveniència o no 
d’establir a Barcelona fàbriques de vapor i de productes químics. No veu la 
comissió la diferència entre aquestes fàbriques en concret i d’altres establi-
des a la ciutat, anomenant altres factors que han contribuït a la insalubritat.

Data: 30.03.1845

Signa:

4 fulls transcrits

3.429 c. s/e

678 paraules

***

Arxiu RAMC.  1844 / lligall 26 /doc. 205

Ayuntamiento Constitucional de Barcelona

El vuelo que va tomando la industria en esta Capital, hace que aumenten 
en ella todos los días las maquinas de vapor.

Precisada esta Corporación de proveer á la policía urbana en este punto 
y á ocuparse también de medidas sobre los establecimientos de elaboracio-
nes y productos químicos y otros semejantes que incomodan muchas veces al 
bien estar ó á la Salud del vecindario ó causan perjuicios á las mismas fincas 
y por consecuencia á  los propietarios ha creído deberse valer de las luces y 
conocimientos en la materia que se sirvan facilitarle varias corporaciones y 
ha acordado dirigirse al objeto a V.S. á la Excma. Junta Provincial de Sanidad, 
á la Junta de Comercio á la Nacional Academia de ciencias naturales y artes, á 
la Comisión de Fabricas, á la Sociedad de amigos del país y a la Asociación de 
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Propietarios esperando que tendrán á bien nombrar cada una comisiones de 
dos individuos de su seno con la mira de que juntas todas y en unión con otra 
del Cuerpo Municipal deliberen sobre las bases que podrían tenerse presentes 
para las providencias Municipales.

En su consecuencia espera este Ayuntamiento del celo de V.S. que como 
otra de las indicadas Corporaciones á que se dirige se servirá nombrar una 
comisión de dos individuos, para poder contribuir con sus luces á la resolución 
que se crea mas conveniente haciendo los nombrados el obsequio de asistir 
al efecto á estas casas consistoriales el día doce del corriente á las once en 
punto de la mañana.

Dios guarde a V.S. muchos años   Barcelona 4 de Diciembre 1844

El Presidente

José Parlade 
P. A. de S. E.
Ignacio Sanponts […]
A la Nacional Academia de Medicina y Cirujia
Marge esquerra:
Barcelona 9 de Diciembre 1844
“Los Doctores Don Rafael Nadal, Don Francisco Juanich ÿ Don Pedro Terrada 
se serviran informar acerca este espediente.

Vieta

***

Arxiu RAMC.  1844 / lligall 26 / doc. 222

AJUNTAMENT CONSTITUCIONAL DE BARCELONA

Reunidos con una comisión de este Cuerpo municipal los Comisionados 
que a consecuencia de la  Comunicación dirigida a V.S. en oficio de 4 del cor-
riente se sirvió V.S. nombrar y los de las demás Corporaciones que en la apre-
sada comunicación se mencionaba retrato del importante objeto que este Cu-
erpo Municipal se había propuesto, cuál era el de reunir los datos necesarios 
para que este en el circulo de sus atribuciones puede tomar sobre el estable-
cimiento de maquinas de vapor fabricas de productos químicos y otros seme-
jantes una resolución definitiva y acertada que sin perjudicar a los progresos 
de la industria no puede tampoco redundar en menoscabe de la salubridad 
y bien estar de los vecinos de esta populosa Capital ni de los intereses de los 
propietarios de la misma.
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Este Ayuntamiento ha quedado sumamente complacido al saber por las 
Comisión de su seno el buen celo y la abundancia de luminosas ideas con que 
por los Comisionados de V.S. y demás Corporaciones se contribuyó a ilustrar 
a la materia en la reunión al efecto celebrada; mas al parecer otros Comisio-
nados manifestaron en aquel acto que al expresarse como lo hacían respecti-
vamente emitían cada uno su opinión particular, mas no la de las respetables 
Corporaciones que les habían Comisionado para lo cual no estaban autoriza-
dos.

Este Cuerpo Municipal pues que desea reunir todas las noticias y los cali-
ficados votos de aquellas ilustradas Corporaciones para poder proceder con 
todo acierto en tan importante y delicado asunto invita nuevamente a V.S. y 
espera se servirá contribuir con sus luces al esclarecimiento de la cuestiones 
que se ofrecen por resolver y son en sentir de esta Corporación las siguientes.

1ª  Si de concederse permiso para el establecimiento de la máquina de 
vapor y fábricas de productos químicos puede seguirse perjuicio a la salud 
pública, a la conveniencia pública o a las propiedades.

2ª  En caso afirmativo cuales son los medios que convendrían adoptar 
para precaver en lo sucesivo los indicados perjuicios.

Sobre todos y cada uno de estos puntos expresa cita Corporación que 
con el celo e ilustración que tiene V.S. tan acreditado se servirá informar a la 
mayor brevedad que sea posible o compatible con lo importante y delicado de 
los objetos sobre los cuales se desea un informe razonado.

Dios guarde a V.S. muchos años   Barcelona 23 de Diciembre de 1844

El Presidente 

José Parladé 

P. A. de S.E.

Ignacio Sanponts […]

A la Nacional Academia de Cirugía y Medicina
Marge esquerre:

Barcelona 28 de diciembre 1844

Pase este oficio á la seccion permanente de higiene pública para los efectos 
en él indicados.

P.A. D S.A.

Tomàs Mer 

Vocal Socio

Segell “Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona” 
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***

Arxiu RAMC.  1845 /  lligall 27 / doc. 70

Legajo 27 nº 70 1845

(Borrador del Dictamen sobre la conveniencia o perjuicios que pueden resul-
tar del establecimiento de maquinas de vapor y fabricas de productos quími-
cos en Barcelona.

En full apart:

M.I.S

La comisión de higiene se reunió el 20 del actual para dar su dictamen acerca 
de las conveniencias ó perjuicios que pueden resultar del establecimiento de 
maquinas de vapor y fabricas de productos químicos, satisfaciendo de este 
modo los deseos que de ello manifiesta el Excmo. Ayuntamiento constituci-
onal des de esta ciudad en una consulta que ha tenido á bien dirigir á esta 
Noble Academia.

La comisión opina que podría manifestarse al Excmo. Ayuntamiento, que 
segun observación, de beneméritos profesores respetables por su ciencia y 
que encanecieron con las penalidades del ejercicio  medico en esta ciudad, 
es indudable que en nuestros días no reina en Barcelona la salubridad que en 
épocas anteriores.

Este echo que no ha pasado desapercibido por otros observadores, no le 
juzga la comisión dependiente de una sola y única causa. En 1781 se dio á 
luz por la Real Academia médica práctica una memoria erudita bien cono-
cida de V. S. de la cual se deduce que la insalubridad ha ido progresando ya 
de muy antiguo. Bien conocidas eran las causas que dieron margen á ello y 
no se ocultaron á la penetración de aquella academia los diferentes focos de 
emanaciones perjudiciales anejos á una ciudad populosa, como también el 
influjo que pueden ejercer los diferentes oficios y fabricaciones que encierra. 
A todas estas causas, que por muy sabidas se abstiene de enumerar la comi-
sión, debe agregarse por lo que respecta a la época presente el aumento con-
siderable de vecindario sin haberse dilatado el área de la ciudad; por manera 
que hallándose las casas altas y hacinadas por decirlo así, y las habitaciones 
sumamente reducidas se hace menos fácil la libre circulación del aire, y me-
nos puro por esta razón y por el mayor número de consumidores, y de focos 
de impureza en un espacio dado, y por la falta de las huertas y jardines que 
han desaparecido, y por el gran numero de fabricas que progresivamente se 
han ido estableciendo, las cuales en general no dejan de ser perjudiciales por 
la acumulación de muchas personas y por las emanaciones irrespirables que 
de ellas se desprenden. 
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Al hacernos cargo de las maquinas de vapor no podemos menos de con-
siderarlas en igual línea y como concausas de la insalubridad; como también 
aquellas fabricas de productos químicos que den lugar a gases irrespirables 
ó deletéreos: debiendo notar que ninguna de las fabricas en particular debe 
considerarse como causas exclusivas de grande insalubridad, lo será con res-
peto al estado general de la atmosfera, y si el conjunto de todas ellas.

La comisión debe hacer patente que no puede adherirse al juicio de al-
gunos respetables profesores apoyados en razones químicas pretenden que 
las emanaciones de los vapores actuales son de todo punto inocentes.

Respetando, como espuesto los adelantos de la quimica que tantas venta-
jas nos ha proporcionado, y tributando la merecida gratitud a los profesores 
que se han desvelado por los progresos de esta ciencia; la comisión ve que 
esta haya llegado aún al grado de perfección de que es susceptible para deci-
dir de una manera inequívoca en esta cuestión, que cree está 

subordinada á la experiencia y obserbación medica. Prueba de ello son las 
diferentes epidemias en las cuales el análisis quimico nada ha podido descu-
brir con respecto á los vicios del aire.

Por consiguiente la comisión opina que las maquinas de vapor y que las 
fabricas de productos químicos que den lugar á gases irrespirables ó dele-
téreos, es senyal clave se cuenta la mayor parte son perjudiciales a la salud 
publica, y que deben considerarse como suma de las muchas causas de la 
insalubridad que progresivamente se ha ido notando en Barcelona; colocan-
do por consiguiente el influjo de dichas fabricas en igual categoría que la que 
merecen otras fabricas establecidas en esta ciudad.

V.S.  sin embargo resolverá lo que estime más justo.

Barcelona, 30 Marzo de 1845

***

Putrefacció pells animals Drassanes

1845 / lligall 27 / doc. 126

Resum: Esborrany d’ Instància a l‘Alcalde, per fer desaparèixer un dipòsit de 
cuirs a la Muralla de Mar, per la putrefacció de les pells. S’aprofita per comen-
tar també la insalubritat del port de Barcelona.

Data: 21.06.1945

2 fulls transcrits
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987 c. s/e

196 paraules

***

1845 / lligall 27 / doc. 127

Alcaldia Const. de Barcelona a Acadèmia de Medicina i Cirurgia. 

Resum: Ofici de l’Alcalde prometent que en vuit dies desapareixerà el dipòsit 
de cuirs, ja que s’han donat les ordres oportunes.

Data: 24.06.1845

Signa l’Alcalde: José Parladé

2 fulls  transcrits

533 c. s/e

113 paraules 

***

Arxiu RAMC.  1845 / lligall 27 /doc. 126 

Notándose que en uno de los puntos descendentes de la muralla de mar 
próximo a las Atarazanas, se depositan crecido numero de pieles de animales 
que en la estación actual prospera rapidamente el desarrollo fermentratriz 
pútrido de estos productos animales; sería de desear el que la Academia, to-
mando en consideracion esta indicación, lo hiciese presente a quien compete 
para que se separen de la proximidad al paseo publico referido, otros […] de 
infección como tan […] puesto a la salud pública.

Aunque más de una vez se ha discurrido sobre los graves males a que pu-
ede dar lugar el estado de abandono en que se halla el puerto de esta Ciudad 
y que está sabido de todos, y por consiguiente las graves consecuencias a que 
esta expuesta la salud pública, tanto que como és facil conocer, cualquiera 
enfermedad Epidémica que pudiese ocurrir podría tomar un carácter grave 
infeccionándose la atmosfera con los efluvios pútridos animales y vegetales 
que se hallan depositados en el fondo de las aguas ennegrecidas y tan carga-
das del gas […].

Creo de suma importancia […] igualmente se haga conocer estos graves 
males para que cuanto antes se remuevan estos inconvenientes. 

      21 Junio 1845
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***

Arxiu RAMC.  1845 / lligall 27 / doc. 127

ALCALDIA CONST. DE BARCELONA

Seccion de Gobierno

“En vista del oficio que esa Academia se ha servido dirigir á esta Alcaldía con 
fecha 20 de los cor. Relativo á que por las causas en el mismo espresadas con-
viene sean trasladados cuanto antes á otro punto los cueros existentes en el 
patio contiguo á la muralla del mar por la parte de Atarazanas, se han dado 
las disposiciones necesarias para que dentro el termino de ocho días desapa-
rezcan del atendido  local los indicados Cueros.

Dios guarde á V.S. muchos años

Barcelona 24 Junio 1845.

El Alcalde

José Parladé

A Academia de Medicina y Cirujía de esta Ciudad

***

Neteja de xemeneies

1848 / lligall 30 /doc. 9

“Alcaldia Constitucional de Barcelona a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

Resum: Ofici de l’Alcalde a l’acadèmia on s’adjunta la sol·licitud d’un permís, 
per part del Sr. Santacana, per fer un pla de neteja de xemeneies.

Data: 28.01.1848

Signa Alcalde: Pedro Bardají

2 fulls transcrits

475 c. s/e

99 paraules

***
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1848 / lligall 30 / doc. 13

Comissió d’Higiene pública a Alcalde.

Resum: Dictamen de la Secció d’Higiene pública a favor d’un pla de neteja de 
xemeneies. 

Data: 01.02.1848

Signa: A. Mendoza

2 fulls transcrits

736 c. s/e

155 paraules

***

Arxiu RAMC.  1848 / lligall 30 / doc. 9

ALCALDIA CONSTITUCIONAL BARCELONA

Sección de Gobierno

Adjunta remito á esa Academia la solicitud de D. Jayme Santacana, como y 
también el documento para que sirviéndose enterar de la […] solicitud se dig-
ne hacerme el obsequio de darme su dictamen acerca los beneficios que dice 
el nombrado Santacana debe reportar al publico el plan que se propone llevar 
á cabo si se le espide el competente permiso por la Autoridad.

Díos guarde á V.S. muchos años 

Barña 28 Enero 1848.

Pedro de Bardají

A la Academia de Medicína y Cirujia de esta Capital

***

Arxiu RAMC.  1848 / lligall 30 / doc. 13

Comisión de Higiene pública

Es de dictamen que acerca la solicitud de D. Jaime Santacana remitida por 
el Sr. Alcalde Corregidor de esta Ciudad con objeto de saber que beneficios 
reportaría al vecindario de adoptar un plan de limpieza de chimeneas propu-
esto por dicho recurrente, se diga lo que sigue.
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“Esta Academia se ha enterado de las razones en que D. Jaime Santacana 
se funda para observar el privilegio de hacer la limpieza de las chimeneas, 
y limitándose la corporación á lo que á su postulado atañe, debe decir a V.S. 
que no puede conceptuar realmente dañoso a la pureza de la atmósfera de la 
población el mayor y mejor esmero en deshollinar las chimeneas, hágase por 
empresa, o por los mismos interesados; cuestión que a esta Academia parece 
más económica o urbana que higiénica.”

“Barcelona 1 de febrero de 1848

“Por acuerdo de la Comisión

A. Mendoza

***

Fàbrica de xarols c. Trentaclaus

1848 / lligall 30 / doc. 81   

Tinent d’Alcalde a Acadèmia de Medicina.

Resum: Ofici del Tinent d’Alcalde demanant un informe sobre la queixa del 
veïns del carrer de Trenta Claus, per les pudors que emanen d’una fàbrica de 
xarols.

Data: 05.08.1848

Signa el Tinent d’Alcalde: José de Miró

En el marge esquerre l’Acadèmia passa nota de a la Comissió demanant exa-
men del local i informe. 

Data: 07.08.1848

Signa: Pedro Vieta

2 fulls transcrits

1.002 c. s/e

210 paraules

***

1848 / lligall 30 / doc. 82

Comissió d’Higiene pública a  Vicepresident Acadèmia de Medicina i Cirurgia. 



153    

Transcripció de documents d’interès mèdico social de l’arxiu històric de la RAMC en el segle XIX 

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 105-170, ISSN: 0213-0718

Resum: Ofici del Dr. Mendoza, membre de la comissió que ha de visitar la 
fàbrica de xarols, notificant que la Autoritat no ha avisat prèviament al pro-
pietari. 

Data: 09.08.1848

Signa: A. Mendoza

Marge esquerra:

Vicepresident de l’ Acadèmia al Tinent d’ Alcalde.

Resum: Ofici demanant a l’Autoritat que avisi al propietari i després a la co-
missió quan ja es pugui fer la inspecció.

Data: 10.08.1848

Signa: Pedro Vieta  

2 fulls transcrits

720 c. s/e

154 paraules 

***

Arxiu RAMC.  1848 / lligall 30 / doc. 81

Barcelona 7 de agosto de 1848

Varios vecinos de la Calle Trenta Claus e inmediatos a la casa nº 24 donde se 
halla constituido un laboratorio de charoles, han acudido en queja al Corre-
gimiento, y delegado para entender en este asunto, he creído oportuno antes 
de dictar disposición de ningún género, dirigirme a esa Academia con el fin 
de que, con su conocida ilustración, se sirva manifestarme si aquella clase de 
fabricación es dañosa a la salud, y en este caso, si sería conveniente disponer, 
como medida general, que todos los fabricantes en aquel ramo pasasen sus 
establecimientos en puntos fuera las puertas de esta Ciudad; los que espero 
se serviría esa Academia manifestarme cuales sean los más apropósito; en 
vista de cuyo dictamen podre con más acierto obrar en el asunto que para su 
resolución me hallo delegado.

Dios guarde a S.S. por muchos años Barcelona 5 de Agosto de 1848

El teniente de Alcalde

Jose de Miró

Marge esquerre:

A la Academia de Medicina
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Barcelona 7 de agosto de 1848

Paso a la Comisión de higiene pública para que con la brevedad posible y 
examen del local y precaución genere practica, se sirva informar lo que le 
parezca.

Barcelona

Pedro Vieta

***

Arxiu RAMC.  1848 / lligall 30 /doc. 82

Comisión de higiene pública

Reunida esta comisión con el deseo de cumplimentar la orden de V. S. que 
adjunta va, ha observado que sin aviso previo de la autoridad al dueño de la 
fábrica de charoles, la Comisión al instalar el reconocimiento pleno de aque-
llas, espondríase a no cumplir debidamente su encargo.

Dios guarde a V. S. por muchos años.  Barcelona 9 de agosto de 1848

De acuerdo de la Comisión

A. Mendoza

Sr. Vicepresidente de la Academia de Medicina y Cirugía de esta ciudad.

Marge esquerre:

Barcelona 10 de Agosto de 1848

“Con vista del oficio de la Comisión de higiene pública, ofíciese al Sr. Teniente 
de Alcalde Don José de Miró para que de la orden a fin de poder reconocer la 
fabrica y enterarse de pormenores, suplicándole que una vez hecho se sirva 
avisarlo para que la Comisión pueda presentarse sin reparo.

Pedro Vieta

***

Fàbrica de curtits c. Mercaders

1848 / lligall 31 / doc. 92

Ajuntament a l’Acadèmia de Medicina.

Resum: Ofici de l’Ajuntament (Secció de Govern), adjuntant la queixa del Sr. 
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José de Cuadros* en referència a la  fàbrica de curtits del carrer Mercaders.

Data: 21.08.1848

Signa: Domingo Portefaix

En el marge esquerra l’Acadèmia passa nota  a la Comissió d’Higiene pública 
demanant un informe.

Data: 22.08.1848

Signa: R. Nadal y Lacaba

2 fulls transcrits

850 c. s/e 

173 paraules

* per buscar

***

1848 / lligall 31 / doc. 94

Comissió d’Higiene pública a l’Ajuntament.

Resum: Dictamen llarg de la Comissió, sobre la  fàbrica de curtits del car-
rer Mercaders, després de fer una exhaustiva inspecció aconsella traslladar 
aquesta i d’altres fàbriques de curtits fora muralles. Consta en el document 
recordatori d’un dictamen anterior de data 30 de maig de 1845 (Arxiu RAMC/ 
1845 lligall 27 doc. 70)* del qual no s’ha rebut resposta i insta a les autoritats 
a prendre mesures. S’envia còpia a l’Alcalde Corregidor. 

Data: 25.08.1848

Signa Secretari: A. Mendoza, per ordre de la Comissió

4 fulls transcrits

2.405 c. s/e 

487 paraules

* pp. 42-43  d’aquest treball.

***



156

Àngels Gallegos i Paniello;  Marc Xifró i Collsamata; Jacint Corbella i Corbella

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 105-170, ISSN: 0213-0718

Arxiu RAMC.  1848 / lligall 31 / doc. 92

Seccion de Gobierno

Adjunto acompaño à esa Academia el oficio que me ha dirigido D. José 
de Cuadros, en queja de la tienda de adobería de pieles de animales de la 
Calle Mercaders; por el contenido del oficio, podrá esa Academia servirse en-
terar de la queja que formula otro Socio contra aquellos establecimientos y 
antes de dictar providencia alguna contra los mismos he de merecer de la 
propia Academia se digne manifestarme si realmente la existencia de otros 
Establecimientos dentro de esta Capital, son perjudiciales à la salud, y en su 
caso cuales deberían ser los puntos mas apropósito para su colocación, que 
con los menos perjuicios posibles de aquellos, puedan experimentar alivio, los 
habitantes de esta populosa Capital.

Dios guarde á V.S. muchos años. Barña 21 de Agosto de 1848

Domingo Portefaix

A la Academia de Medicina

Al marge esquerre del primer full:

Barña 22 Agosto de 1848

Pase á la Comision de Higiene para el debido informe.

El Vice Presidente [...]

R. Nadal y Lacaba

***

Arxiu RAMC.  1848 / lligall  30 / doc. 94

Comisión de Higiene publica

Dictámen acerca de la tenería  sita en la calle de Mercaders nº 14.

La Comisión es de parecer que se consense al Sr. Alcalde Correjidor en los 
términos siguientes:

En vista de cuanto se produce en el oficio de V.S. de 21 del corriente y en la 
instancia adjunta que devuelvo a V.S., la Comisión de hijiene pública se trasla-
dó á la calle de Mercaders y acercándose a la tenería del nº 14, se convenció 
por sí mismo del fundamento de las quejas dadas por aquel vecindario, en 
virtud de la neglijencia con que se trabaja de dicho oficio en el apretado local. 
Las pieles hacinadas en los mismos zaguanes sin ventilación, ni oréo, en esta-
do de corrupción, deben de acarrear graves perjuicios a la salud de aquellos 
moradores.”
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 La misma Comisión penetrada de la importancia del estremo que por 
pacto jeneral V.S. consulta en la misma comunicación acerca de la convenien-
cia de renovar este jénero de industria de dentro de los muros de la Capital, 
pasó acto continuo á recorrer los barrios en que hai otros establecimientos 
análogos, y observó iguales focos de infeccion en las calles de la  Blanquería, 
Assahonadors, Vermeill, Cremat é inmediaciones de San Agustín el viejo.”

Fundada pues la Academia en estos datos recientes, no tiene reparo al-
guno en manifestar á V. S. que sería de la mayor utilidad la traslacion fuera 
de los muros de la plaza de todas las tenerías que hai con más ó menos de-
trimento de la salud de los habitantes de los barrios del Norte de esta ciudad 
infestan aquella parte de su atmosfera.”

La academia no formula en esto una opinión nueva, sino que ve triste-
mente que no han variado en nada, antes han empeorado las condiciones 
de salubridad de esta poblacion, cuyo estado obligo á la Academia en 30 
de mayo de 1845 á diriijirse al Escmo. Ayuntamiento en reclamacion de la 
observancia de los buenos preceptos hijiénicos, acompañando una erudita 
Memoria del Doctor D. Raimundo Duran, espositiva de todos los daños que 
inflija al vecindario de Barcelona los abusos en el ejercicio de varios oficios é 
industrias.”

“La Academia no ha tenido el gusto de recibir del Escmo. Ayuntamiento 
respuesta alguna; pero aprovecha esta ocasión para patentizar a V.S. las la-
mentables consecuencias del abandono que tenian en esta poblacion acerca 
de la hijiene pública, y la necesidad de que las autoridades á quienes competa, 
ecsijan la observancia de las leyes sanitarias, é impongan reglas locales para 
remediar los funestos efectos que ha importado al vecindario la arbitrariedad 
en el establecimiento de todo jénero de laboríos dentro de las murallas, á 
despecho de los repetidos dictámenes, que este y otros Cuerpos literarios han 
dado contra semejante arbitrariedad”.

Barcelona 25 de agosto de 1848

Por acuerdo de la Comisión

A. Mendoza

Secretario

Así mismo se contesto al Alcalde Corregidor en 27 de agosto de 1848

***



158

Àngels Gallegos i Paniello;  Marc Xifró i Collsamata; Jacint Corbella i Corbella

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 105-170, ISSN: 0213-0718

Sol·licitud certificat Oposicions 

1849 / lligall 31 / doc. 39

Dr. Joaquin Esplugas a Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona.  
Resum: Sol·licita certificat dels autos d’oposició efectuats l’octubre de 1848, 
per una de les places a l’Associació del Foment del treball Nacional.

Data: 16.07.1849

Signa: Joaquin Esplugas Xirar

1 full transcrit

549 c. s/e

115 paraules

***

Arxiu RAMC. 1849 / lligall 31 / doc. 39

Sello 40 Año 1849

M.I.S.

Don Joaquin Esplugas y Xirar doctor en Medicina y Cirugía, etc, á V.S. 
expone; que habiendole cabido el honor de sostener en Octubre último los 
autos de Oposicion para una de las Plazas de Médico-Cirujano de la Asocia-
ción defensora del Trabajo Nacional y de la Clase Obrera, en presencia de una 
comisión del seno de esa Academia Literaria de V.S.

Pide se sirva librarle una certificación para poder probar en lo sucesivo el 
resultado de aquel certamen público.

Justicia  que no puede dejar de alcanzar de V.S.

Barcelona 16 Julio de 1849

Joaquin Esplugas

A la Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona

***
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Fabricació de bugies esteàriques

1849 / lligall 31 / doc. 52

Governador a l’Acadèmia de Medicina.

Resum: Ofici del Governador demanant informe sobre permisos per establir 
fàbriques de bugies esteàriques dins la Capital.

Data: 18.09.1849

Signa: Miguel Tenorio

 2 fulls transcrits

549 c. s/e

109 paraules

***

1849 / lligall 31 / doc. 57

Comissió d’Higiene pública al Governador.

Resum: Dictamen de la Comissió sobre la fabricació de bugies esteàriques, 
opina que és malsana i considera que és excessiu el nombre d’indústries dins 
la ciutat. 

Data: 01.10.1849

Signa: Rafael Benet

2 fulls transcrits

1.889 c. s/e

363 paraules 

***

Arxiu RAMC.  1849 / lligall 31 / doc. 52

Habiéndose solicitado recientemente varios permisos para establecer nuevas 
fábricas de bujías esteáricas dentro de esta Capital, he acordado dirijirme á 
V.S. esperando se servirá informarme cuanto se le ofrezca y parezca respecto 
á sí dicha fabricacion  puede ser nociva á la salud pública y en este caso y  en 
terminos que no debería permitirse dentro de esta Capital.
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Dios guarde á V.S. muchos años   Barcelona 18 de Setiembre de 1849

Miguel Tenorio

A la Academia de Medicina de esta Capital 

Marge esquerre:

Con fecha 8 de octubre se pasó al Jefe Político de esta Provincia el adjunto 
informe precedido un corto preámbulo.

***

Artxiu RAMC.  1849/ lligall 31 / doc. 57

Dictámen que da la Comisión de Higiene pública acerca la fabricación de 
bujías esteáricas.

“Habiéndose solicitado recientemente varios permisos para establecer 
nuevas fábricas de bujías esteáricas dentro de esta capital; el M.Y.S. Gefe su-
perior político de esta Provincia con fecha 18 de Setiembre último se ha dirigi-
do á esta Academia, para que se le informe, sobre sí dicha fabricacion puede 
ser nociva á la salud pública, y si en términos que no deba permitirse dentro 
de esta ciudad.”

La Comision Academia encargada de informar acerca los estremos com-
prendidos en el precitado oficio; tiene el honor de someter á la consideración 
de V.S. el siguiente dictamen de contestación.

En atención á que para la fabricación de bujías esteáricas es indispen-
sable el prévio acúmulo de materias animales de muy fácil descomposición, 
cuyas emanaciones ofenden al olfato, é impurifican la atmosfera; y siendo 
varias las reclamaciones que en distintas épocas ha tenido que oír el Excmo. 
Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, á causa de las incomodidades 
que semejantes establecimientos ocasionaban al vecindario inmediato á cuyo 
objeto ha sido consultada más de una vez esta Academia; la Comision misma 
es de parecer que esta clase de industrias son perjudiciales á la salud pública 
en beneficio de la cual deben sacrificarse intereses de otra especie. Además el 
área de Barcelona está en notable desproporción con el número de habitan-
tes que contiene, y en su recinto se hallan amontonados una multitud de esta-
blecimientos  industriales próximos los mas á la parte de población habitada 
por la clase obrera compuesta en general de gente de pocas comodidades y 
por consiguiente de escasa inmunidad morbosa.

En vista pues de cuanto se lleva expuesto, y existiendo ya en Barcelona 
sobrado número de industrias que infeccionan el aire que sus habitantes de-



161    

Transcripció de documents d’interès mèdico social de l’arxiu històric de la RAMC en el segle XIX 

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 105-170, ISSN: 0213-0718

ben respirar, la Comision Academia es de dictámen que las fabricas de bujías 
esteáricas son incomodas é insalubres y que lo son en términos de no deber-
sepermitir dentro de la capital.

Barcelona 1 de Octubre de 1849.

Por acuerdo de la Comisión

Rafael Benet

Marge esquerre:

Con fecha 8 de Octubre del presente año se paso al Jefe Político este dicta-
men con las modificaciones en el mismo anotadas.

***

Dipòsit de guano c. Ample

1857 / lligall 39 doc. 43 

Alcalde Corregidor a Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

Resum: Ofici de l’Alcalde demanant informe a l’Acadèmia sobre un dipòsit 
de guano establert al carrer Ample.

Data: 26.03.1857

Signa: R. Figueras

Marge esquerre:

Resum: Nota interna del  Vicepresident de l’Acadèmia passant l’ofici a la Co-
missió.

Data: 27.03.1857

Signa: Marcos Bertran

En un altre full:

Secretari del Govern (p.o. vicepresident) al Degà de la Comissió d’Higiene.

Resum: Demanda a la Comissió informe sobre el dipòsit de guano.

Data: 28.03.1857

Signa el secretari de Govern: Emilio Pi i Molist

3 fulls transcrits
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962 c. s/e

240 paraules

***

Arxiu RAMC.  1857 / lligall 39 / doc. 43

En atención á que en la Calle Ancha frente al depósito de papel del Señor 
Oliveras se ha establecido un depósito de guano; espero merecen de esa Aca-
demia se sirva manifestarme sita permanencia en aquel punto en la estación 
próxima, puede causar perjuicio á la salubridad pública.

Dios guarde a V.S. por muchos años

Barña 26 de Marzo de 1857

R. Figueras

Señor Vice-presidente de la Academia de Medicina y Cirugía

Marge esquerre:

Pase á la Comisión permanente de Higiene pública.

Barna 27 de Marzo de 1857

Marcos Bertran

En un altre full:

Se ha recibido del M. I. Sr. Alcalde Corregidor de esta ciudad un oficio con 
fecha 26 del corriente que dice así:

En atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cópiese).

Y por disposición del Sr. Vicepresidente le traslado á V. S. para que la Comisión 
de Higiene pública que V. S. dignamente preside se sirva informar cuanto se le 
ofrezca y parezca sobre la consulta de dicha autoridad.

 Dios guarde a V. S. muchos años. 

 Barcelona a 28 de Marzo de 1857.

 El Secretario de gobierno,

 Emilio Pi y  Molist

Sr. D. Vicente Grasset, decano de la Comisión permanente de Higiene públi-
ca

***
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Fàbrica de barrelles (cendres vegetals) i altres productes químics (Eivissa)

1859 / lligall 41 / doc. 102

Ajuntament Constitucional d’Eivissa a Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona.

Resum: Ofici de l’Alcalde d’Eivissa, exposant els problemes que provoquen 
a la població, als moliners i a la vida vegetal,  la proximitat d’una fàbrica de 
barrelles i productes químics al poble de Sant Jordi. Demana a l’Acadèmia 
informe sobre els gasos emesos.

Data:28.11.1859

Signa President:  Juan Torres i  Soci: Juan Gotarredona

8 fulls transcrits

2.727 c. s/e

553 paraules

***

1859 / lligall 41 / doc. 104 

Ajuntament Constitucional d’Eivissa a Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona.

Resum: Nota rectificativa, afegint un llistat d’ingredients utilitzats a la fàbrica.

Data: 03.12.1859

Signa President: Juan Torres

3 fulls transcrits

928 c. s/e

194 paraules 

***

Arxiu RAMC.  1859 / lligall 41 / doc. 102

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IBIZA

En el año 1856 se estableció en el pueblo de San Jorge y á la distancia 
de unas dos mil varas de cita Ciudad una fabrica de barrillas artificiales y 
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otros productos quimicos que empezó á funcionar sobre el mes de Octubre 
de 1857. En 16 de Julio ultimo los molineros de la venda de San Cristoval ex-
tramuros de dicha Ciudad acudieron a este Ayuntamiento manifestando que 
tanto por su proximidad a la citada fabrica cuanto por la poca elevación de 
las chimeneas de esta citaban esperimentando sus malos efectos a pesar del 
poco tiempo transcurrido desde que habia empezado á funcionar que siendo 
uno de los principales productos el arcite vitriolo, indispensable ingrediente 
para la elaboración de la barrilla, los perjuicios y daños de los miasmas que se 
desprendían del pestífero y continuo humo que expelian las chimeneas eran 
bien conocidos, punto que se estaba experimentando una enfermedad des-
conocida en los trigos y arboles inmediatos que terminaba por secar á los 
primeros antes de tiempo y llegaría á destruir los segundos si no se pusiera 
coto á males de tanta consideración que aparte de la incomodidad perso-
nal que sufrían tocaban de lleno las funestas consecuencias de la fabricación 
toda vez que apenas daban las velas de sus molinos al aire, se rifaban en su 
mayoria sin distincion de nuevas y viejas por hallarse quemadas y el corda-
men á causa del rocío vitrioloso que se desprendía del denso humo que en los 
vientos directos los cubría; y por ultimo concluian los recurrentes suplicando 
que el Ayuntamiento se sirviera previa intervencion de la Junta de Sanidad, 
dictar una disposición enérgica y bastante para impedir la continuación de 
unos males que pondrian en conflicto á la población. Pasada la instancia á 
la Junta de Sanidad para su dictamen, esta quiso oír el de los facultativos de 
medicina y farmacia de esta Ciudad, los que después de exhibida á los mismos 
por el  Contramaestre de la fábrica una nota de los ingredientes que segun 
dijo entraban en la fabricación, y de la cual se acompaña copia, lo evacuaron 
de un modo discorde, estando la mayoría por que los gases que se exhalaban 
de la fabrica, singularmente el Clorídico y todos los que se desprendían du-
rante la elaboración del acido sulfurico, como el acido sulfuroso, el azoc mas 
o menos oxigenado y el Cloro procedente del nitro cargado de cloruros que 
empleaban, eran perjudiciales a la vida animal y vejetal; y la minoria por que 
únicamente perjudiciales al reino vejetal.

Conforme la Junta de Sanidad con la mayoría de los facultativos acordó 
manifestarlo así al Ayuntamiento; más como este desee poder resolver la re-
clamación que ha dado lugar á estos procedimientos con el mayor acierto 
posible y con conocimiento de informes idoneos, ha acordado acudir á la ilus-
tración de su respetable cuanto acreditado cuerpo facultativo, para que con 
sus vastos conocimientos en la materia se digne emitir al Ayuntamiento su 
parecer razonado y espresivo de si los gases que despide la espresada fábrica 
son ó no nocivos á la salud pública y á la vida vejetal.

Dios guarde a V.S. muchos años   Ibiza 28 de Noviembre 1859.
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El Presidente

Juan Torres

P.A. del A.

Juan Gotarrudona  Secretario

Sr. Presidente y Vocales de la Academia de Medicina y Cirugía de Barce-
lona

***

Arxiu RAMC.  1859 / lligall 41 / doc. 104

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL IBIZA

Al elevar a V.S. la consulta referente a la fábrica de productos químicos esta-
blecida en esta Isla, se ha dejado de incluir inadvertidamente, la relación de 
los ingredientes empleados en la elaboración; y con el objeto de que esa Aca-
demia no carezca de semejante antecedente al dignarse emitir el dictamen 
que se la tiene pedido, tengo el honor de remitirla otra nota.

Dios guarde a V.S. muchos años Ibiza 3 Diciembre de 1859

El Presidente 

Juan Torres 

Señor Presidente y Vocales de la Academia de Medicina y Cirugía de Barce-
lona.

En full a part: 

Nota de los ingredientes que entran que en el trabajo de la Fabrica de produc-
tos Quimicos que esta planteada en esta de Ibiza.

Aber Agua salada que se convierte en dulce, del cual trabajo produce 

1ª Acido sulfúrico, entra en dicha operación, Asufie  y Nitro.
 2ª Se calsina piedra viva.

3ª Se quema carbón de piedra.

4ª Se quema sal mesclada con el acido sulfurico.

Son las materias que puede acreditar trabajan en dicha fabrica. Ibiza 3 
Julio de 1859

El Contramestre  = honore Jayuan 

Es copia

Juan Torres 
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***

Fàbrica de midó c. Sant Pau

1861 / lligall 43 / doc. 82

Alcaldia  a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

Resum: Ofici de l’Alcaldia demanant informe per si pot ser perjudical a la 
Salut pública una fabrica de midó per les queixes  dels veïns.

Data: 28.09.1861

Signa: Baltasar Fiol

En full apart:

L’Acadèmia a Vicente Grasset, degà de la Comissió permanent d’Higiène 
pública.

Resum: Demandaal degà inspecció de la fàbrica i informe.

Data: 07.10.1861

Signa: Geronimo Faraudo

2 fulls transcrits

1.081 c. s/e

231 paraules

***

1861 / lligall 43 / doc. 89 

Comissió de Higiene pública.

Resum: Informe de la Comissió sobre la fàbrica de midó del carrer Sant Pau 
núm.20, opina que causa als veïns cefalees, nàusees i febres intermitents. 
Classifica aquesta fàbrica com insalubre de 1ª Classe.   

Data: 16.11.1861

Signen: Ramon Torent i José Bremon

10 fulls transcrits

6.784 c. s/e

1.359 paraules    
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***

Arxiu RAMC. 1861 / lligall 43 / doc. 82

Para poder resolver acertadamente he de merecer de esa Academia se sirva 
informarme cuanto se le ofresca y paresca con respecto á si es ó no perjudicial 
á la Salud publica la continuación de la Fabrica de Almidon establecida en la 
casa nº 20 de la calle de San Pablo, á cual efecto es adjunta la instancia que 
presentaron varios vecinos en contra de dicha Fabrica.

Dios guarde á V.S. muchos años

Barcelona 28 Setiembre 1861

P.A.

Baltasar Fiol

A la Academia de Medicina y Cirugia de esta ciudad

En full a part:

Se ha recibido un oficio de la Alcaldia Corregimiento de esta capital un 
oficio en fecha dl 28 del próximo pasado que dice lo siguiente:

Para poder resolver acertadamente…. (copiese),

Lo que por acuerdo de la Academia traslado á V.S. con remisión de la 
instancia que adjunta acompaño, para que en vista del contenido de esta y 
previa la inspección de la fábrica, se sirva la Comision de Higiene pública que 
V.S. dignamente preside informar la que se le con la mayor brevedad posible 
lo que se le ofrezca y parezca sobre el particular.

Dios guarde á V.S. muchos años.

Barcelona 7 de octubre de 1861.

P. el Secretario del de  Gobierno el de Correspondencias extranjeras

= Gerónimo Faraudo=

Sr. D. Vicente Grasset, Decano de la Comision permanente de Higiene pu-
blica.

***

Arxiu RAMC.  1861 / lligall 43  doc. 89

Comisión de Higiene publica

Esta Comisión recibió el oficio de V.S. junto con la exposición, que varios 
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propietarios y vecinos de las calles de San Pablo y Hospital, presentaron al 
Excmo. Ayuntamiento en contra de la fábrica de almidon establecida en la 
casa nº 20 de la calle de San Pablo, por creerla contraria á la salud pública.

De dicha esposicion fechada en 24 de agosto del corriente año se des-
prende que los vecinos de dichas calles han venido reclamando contra la cita-
da fábrica desde la epoca de su planteamiento que fué en 1855. No habiéndo-
se, al parecer, tomado acuerdo alguno presentose una segunda instancia en 
1857 acerca la cual mediaron dos dictámenes contradictorios; el del Capitular 
del Distrito 4º en que radica dicha fábrica; y el de la Comisión permanente 
de Sanidad. El primero se inclinó a considerar la fábrica como nociva á la 
salud de aquel vecindario, y la segunda la creyó inofensiva. Natural era que, 
en vista de pareceres tan encontrados, no se tomase acuerdo alguno por la 
Municipalidad, y es por esta razon que los propietarios y vecinos de dichas 
calles acuden por tercera vez al Excmo. Ayuntamiento, protestando que dicha 
fábrica sobre ser incomoda por el mal olor que de ella se exhala, es altamente 
contraria á su salud.

Esta Comisión anhelosa de cumplir fielmente su cometido y convencida de 
la importancia de su misión toda vez que de la resolución que se adopte, asi 
pueden quedar lastimados intereses creados, siempre respetables, como pu-
diera resentirse la salud pública que debe ser la suprema ley, creyó necesario, 
antes de emitir su dictamen, practicar una inspección detenida en la fábrica 
y recibir una información de los vecinos que por su proximidad á la misma 
puedan más directamente sufrir los perjuicios que en la citada esposición se 
mencionan.

Dicha fábrica ocupa un edificio aislado, cuadrilátero de unos doce metros 
de lado y de la altura de un tercer piso, y está situada en el espacio compren-
dido entre las calles de San Pablo, San Agustin, Hospital y Ramblas. 

Aunque algo distante de las calles de San Agustín y Hospital, dista solo  
unos catorce metros de la parte posterior de las casas de la calle de San Pa-
blo. En la parte baja de este edificio y no otro accesorio, que consta solo de 
planta baja, es donde se fabrica el almidón, cuyo modo de preparación ha 
podido apreciar esta Comisión en todos sus detalles.

El trigo que debe servir para la fabricación del almidon, se deja macerar 
en grandes cubas llenas de agua por un espacio de tiempo que varía de diez 
á doce días, segun sea la temperatura. El olor ácido que se desprende de 
dichas cubas, y la gruesa capa de moho que se presenta en la superficie del 
líquido, indicando bien el grado de fermentacion que experimenta el trigo 
desde los primeros días de su maceracion. Dicho trigo, después de lavado y 
groseramente molido, se deslíe en agua y vierte en tamices, por cuyo medio 
se le separa del salvado que contiene. A beneficio del reposo esperimenta 
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la masa una segunda fermentacion terminada la cual se separa el moho, se 
decanta el agua turbia y viscosa y se encuentra al fondo de la cuba el almidón 
que, dividido luego en pedazos más ó menos grandes, se espone al aire por 
algunos días para que se seque.

Por lo visto pudo esta Comisión convencerse de que en la citada fábrica en 
que al parecer se elabora el almidón en grandes cantidades, existen abundan-
tes efluvios procedentes de la fermentacion acelosa que experimenta el trigo 
antes de dejar libre su parte amilácea; y bien sabida es la perniciosa influ-
encia que ejercen en la salud los efluvios procedentes de materias vegetales 
en putrefacción que como agente tópico minan más ó menos lentamente la 
constitución más robusta, constituyéndose germen de varias enfermedades 
particularmente de tipos intermitente y remitente.

No cabe duda que el olor algo hediondo y agrio procedente de dichos 
efluvios y el que despide el almidón, que para secarse es colocado en grandes 
canizos en las partes altas del edificio, se percibe manifiestamente desde las 
habitaciones de la calle de San Pablo, y muy especialmente desde las casas nº 
20 y 22 que son las más próximas.

Esta Comisión debe sin embargo hacer observar que en la casa nº 26 de la 
expresada calle existe una vaquería cuyas mefíticas exhalaciones contribuyen 
á viciar el aire confundiéndose con los efluvios de la fábrica.

La detenida información de los vecinos que ocupan las habitaciones más 
próximas á la misma ha podido convencer una vez más a esta Comisión que 
no impunemente pueden infringirse los sagrados preceptos de la Higiene pú-
blica. Por más que esta Comisión haya querido mirar con cierta prevención 
las relaciones de dichos vecinos por lo que pudieran tener de interesadas y 
parciales, no ha podido menos de llamarle la atención la cuasi unanimidad 
con que aquellos se lamentan del olor hediondo que perciben en sus habitaci-
ones, particularmente durante los fuertes calores. Muchos de los vecinos han 
manifestado padecer fuertes dolores de cabeza acompañados algunas veces 
de vahídos y nauseas; no pocos han manifestado haber padecido calenturas 
de tipo intermitente según parecer de los facultativos que les asisten; y esta 
Comisión ha podido por si misma convencerse de que existen calenturas in-
termitentes en dichas habitaciones, toda vez que las está padeciendo ahora el 
mismo dueño de la casa nº 20, que las padecieron hace poco otros individuos 
de la misma casa, y que sufren afecciones ligadas bajo toda probabilidad con 
el elemento intermitente, algunos de los habitantes en los  bajos de la citada 
casa nº 20, los cuales se sienten acaso más perjudicados por pasar por sus ha-
bitaciones las cañería por la cual afluyen á la cloaca de la calle de san Pablo, 
las aguas corrompidas procedentes de la mencionada fábrica.
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Esta Comisión no puede menos, por lo mismo, de dar la debida importan-
cia á los clamores de los habitantes de dichas casas, los que, conforme con lo 
que está Comisión ha podido por si misma observar, permiten establecer una 
relación de causa y efecto entre los efluvios de la citada fábrica y las molestias 
y enfermedades de que se quejan los vecinos antes citados.

Es un principio incontrovertible la perniciosa influencia que ejercen en la 
salud las exhalaciones procedentes de materias orgánicas en putrefacción; 
y quizás á efluvios de esta naturaleza, á la inobservancia de los saludables 
preceptos de la Higiene pública tanto mas atendibles cuanto más numeroso 
es el centro de población, y a otras causas de acción análoga, que no es este 
lugar el aprecían, sea debida la gravedad frecuencia de las afecciones de tipo 
intermitente que se presentan de algunos años acá en esta Capital y que an-
tes eran poco menos que desconocidos.

En vista de todo lo expuesto, esta Comisión no puede menos de consignar, 
que la fábrica de la calle de San Pablo, toda vez que carece de aguas corrien-
tes y deja entrar en putrefacción el glúten, debe colocarse entre los estable-
cimientos insalubres de primera clase y por consiguiente debe separase de 
la inmediacion de las habitaciones particulares, como se practica en la ge-
neralidad de las Capitales de Europa. No cabe duda, por lo mismo, que dicha 
fábrica al igual de las demás que existan en el casco de esta Ciudad y que para 
la fabricación del almidón usen el rutinario cuanto pernicioso proceder antes 
citado deben, como establecimiento insalubres de primera clase considerarse 
altamente nocivos a la salud pública.

Esta Comisión, sin embargo, no cree con el presente dictamen atentar 
de una manera absoluta contra los que ejercen la fabricación del almidón; 
puesto que siempre que estos establecimientos dispongan de agua suficien-
te, y siguiendo un proceder más en armonía con los adelantos de la ciencia 
impidan la putrefacción del gluten pasan a ser establecimientos insalubres de 
segunda clase, que pueden tolerarse en las inmediaciones de las habitacio-
nes particulares, siempre que para la fabricación se tenga además en cuenta 
todas aquellas precauciones que la higiene aconseja para semejantes casos.

Dios guarde a V. S. muchos años    Barcelona 16 noviembre de 1861

Ramon Torent

José Bremon
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HISTÒRIA DE LA RÀBIA COM A MALALTIA, NECESSITAT D’UN ESTUDI 
TRANSVERSAL. L’ENQUESTA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA DE 1845.  

EPISODIS DEL PARTIT D’IGUALADA (*)

CORBELLA i CORBELLA, Jacint; GALLEGOS i PANIELLO, Àngels;  
XIFRÓ i COLLSAMATA, Marc

Arxiu Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC)

RESUM: Contribució a la història de la ràbia a Catalunya en el segle XIX. S’esmenta 
la conveniència de fer els estudis sobre la història de la ràbia de manera transversal, 
atenent molts aspectes: mèdics, epidemiològics, socials, llegendaris, creencials. Alguns 
comentaris històrics sobre autors de l’antiguitat, esmentant les fonts. Interès de l’obra 
de Plini. El centre del treball és sobre el material de l’Arxiu de la RAMC. S’assenyala 
la importància de l’enquesta epidemiològica de l’any 1845, algunes respostes i en 
particular la del Dr. Josep Tàpies delegat del partit d’Igualada. 

Paraules clau: Història Ràbia Catalunya – Reial Acadèmia Medicina Catalunya – Igualada 
- Josep Tàpies. 

RESUMEN: Contribución a la historia de la rabia en Catalunya en el siglo XIX. Se 
apunta la conveniencia de realizar los estudios sobre la historia de la rabia de manera 
transversal, en que se tengan en cuenta aspectos diversos: médicos, epidemiológicos, 
sociales, legendarios, creenciales. Algunos comentarios históricos sobre autores de  
l’antigüedad,  mencionando les fuentes. Interés de la obra de Plinio. La parte más 
importante del trabajo se centra en el estudio del  material del Archivo de la RAMC. 
Se pone de manifiesto el interés e importància de la encuesta epidemiológica del año  
1845, algunas respuestas y en particular la del Dr. Josep Tàpies delegado del partido 
de Igualada.

Palabras clave:  Historia Rabia Catalunya – Real Academia Medicina Catalunya  – 
Igualada -  Josep Tàpies. 

INTRODUCCIÓ

Històricament es considera que la ràbia, o hidrofòbia, és una malaltia que és 
tramesa a l’espècie humana per mossegada d’animals, principalment cànids, 
gossos o llops. Tot i que no és pas de les malalties més freqüents, la gravetat de 
la seva simptomatologia i el pronòstic sovint mortal han fet que fos considerada 
com una malaltia terrible.  És coneguda des de l’antiguitat i pràcticament fins 
a finals del segle XIX, quan s’introduí la vacuna no es coneixia cap tractament 
eficaç.  

La seva història “científica” comença doncs amb la vacuna, introduïda pels 
treballs de Louis Pasteur, que van tenir una repercussió extraordinària en la 
història de la medicina. Per aquest fet Pasteur, que era químic de formació és 
considerat com el personatge més simbòlic de la medicina del segle XIX. A partir 
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d’aleshores el panorama varia totalment. 

En el camp de la veterinària també va ser molt important, decisiva,  l’obra de 
Víctor Galtier (n. Langogne, Lozère, 1846 – m. 1908), professor de l’Escola de 
Veterinària de Lyon. Se l’ha equiparat, en aquest sentit, amb el treball de Louis 
Pasteur. 

A nivell català l’acció més eficaç en aquesta etapa es feu en el Laboratori 
Municipal de Barcelona, comanat per Jaume Ferran. Posteriorment cal recordar, 
si més no, l’acció del Dr. Vives Sabaté, també en el Laboratori Municipal (1) i el 
discurs d’ingrés del Dr. Josep Sèculi, a la RAM el 1970 (2).

En temps anteriors les dades sobre la ràbia, tot i que eren relativament freqüents 
tenien un origen molt dispers. Des del punt de vista de la medicina era una 
patologia pràcticament sense tractament útil, de la que es coneixien dades 
epidemiològiques disperses, sovint poc connexes, amb distribució geogràfica 
molt àmplia. Pel seu tractament es recomanaven remeis empírics de la medicina 
popular, i es recorria sovint a advocacions pròpies de la medicina creencial. 

Hi ha algunes cites d’autors antics que esmenten el tema, l’existència de la 
ràbia en gossos. La valoració del risc era semblant al d’altres mossegades per 
animals, és a dir la inoculació d’un verí. De tota manera, a l’antiguitat, van ser 
més valorades des d’aquest punt de vista les lesions produïdes per mossegades 
de serp, o de picades d’escorpí.  No es coneixia l’existència de microorganismes 
transmissibles. Tot i que en algun autor del segle I, Cels,  ja es parla de “virus”, és 
amb una accepció molt més imprecisa, que el concepte actual del mateix terme. 

AUTORS ANTICS

En alguns textos apareixen cites d’autors antics, sovint sense massa referència 
explícita.  Es pot trobar alguna al·lusió en textos legals molt antics sobre què han 
de pagar els propietaris d’animals que mosseguen. 

Les dades més antigues que s’esmenten són de la cultura mesopotàmica. Així en 
el codi d’Eshunna, del segle XXIII aC. es diu que si un gos és foll i les autoritats 
n’han informat el seu propietari, i aquest no el guarda a casa seva, si mossega 
un home i provoca la seva mort, haurà de pagar 40 shekels de plata (un terç 
d’un mina). En el cas que es tracti d’un esclau haurà de pagar 15 shekels. 
També s’esmenta en el codi de Hammurabi, (s. XVIII aC).  Igualment en les altres 
grans cultures de l’antiguitat preclàssica que  han deixat documentació suficient: 
Egipte, Xina, Índia, altres (3).  

També en la literatura grega  hi ha alguna referència: així es diu que ja Xenofon i 
Aristòtil van descriure la ràbia en el gos; que Epicarme i Demòcrit li van donar el 
nom de “lyssa”. També s’esmenten altres autors (4).  

En temps romà les referències ja són més concretes. En “Els  vuit llibres de la 
medicina” d’Aureli Corneli Cels, hi ha una cita extensa a les mossegades de 
gossos rabiosos (5) Diu:  “Quan hi ha una mossegada d’un gos foll cal extreure 
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el virus per medi de l’aplicació de ventoses...” i després cal cauteritzar-la, o si no 
és possible convé fer una sagnia. Explica també la por a l’aigua, la hidrofòbia: 
“el malalt se sent torturat pel suplici de la set i la por a l’aigua. Quan s’ha 
arribat a aquest grau ja es pot esperar poca cosa...”. A continuació tracta de les 
mossegades de serps i picades d’escorpí. 

L’OBRA DE PLINI (23-71, SEGLE I). LA HISTORIA NATURAL. 

Plini és un autor bastant citat perquè va fer una obra extensa que ha estat molt 
estudiada i ha tingut una llarga influència. A més és el primer que aporta una 
referència a la ràbia a Catalunya. Però recull a vegades relats poc creïbles,  i les 
al·lusions a la ràbia en són un exemple. En la “Història Natural” de Plini hi ha 
moltes referències en els llibres dedicats als animals (6) En alguns passatges 
esmenta, de manera esparsa,  diversos tipus d’animals que poden tenir ràbia, a 
més dels gossos: camells, óssos, cabres  (7).

Pel que fa a l’epidemiologia reconeix el risc més gran a l’estiu: “La ràbia dels 
gossos és fatal per l’home quan crema Sirius  pel qui han estat mossegats així la 
hidrofòbia és letal (8). És aquí quan explica potser el tractament més verossímil, 
durant  anys: “per a les mossegades l’únic remei, revelat recentment per un 
oracle, és l’arrel de la rosa silvestre, que es diu ‘cynorhodon” (9). Poc després, 
esmenta Columela, en una cita sobre prevenció.

Sobre el mecanisme de la malaltia, accepta l’explicació que hi ha uns cuquets 
sota la llengua que poden passar al cervell i produir la malaltia.  I el risc que té 
l’orina del gos malalt (10)  

En altre lloc explica alguna propietat terapèutica del propi gos: les cendres del 
crani cremat d’un gos rabiós poden curar el mal de queixal (11)

En el capítol dels remeis hi ha moltes dades, que avui semblen inversemblants 
entre elles: Anteu ha fet píndoles amb el crani d’un penjat, per curar les 
mossegades de gos foll; altres utilitzen espines d’eriçó, carn o fetge d’hiena; carn 
de vedella aplicada al fons de les mossegades (12); també productes humans: 
alguns amb sang menstrual (13). Igualment es considera que la llet de dona pot 
protegir el gossos joves contra la malaltia (14).

** Un relat que potser s’ha d’incloure en aquest capítol, és el que aporta JR 
Zaragoza en la seva història de la medicina a l’Espanya romana. L’obté a partir de 
Joaquín Villlaba, i el relat d’aquest pel seu interès i relativa brevetat, el transcrivim 
directament: 

“Año 216 a.d.C. ... Los españoles antiguos no solo sufrieron la rabia, sino que 
hallaron, a su modo de creer un remedio eficaz contra la mordedura del perro 
rabioso, tenida por incurable hasta entonces.  Plinio refiere la invención de esta 
manera:  Haciendo los romanos la guerra en Lacetania, perteneciente hoy a 
Puigcerdá, región de España la más inmediata a Roma, mordió un perro rabioso 
a un soldado, el empezaba a experimentar la hidrofobia o aborrecimiento del 
agua, a tiempo que recibió una carta de su madre, en que le avisaba desde 
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Roma en que bebiera el agua de la raíz de la rosa silvestre, que es el cynorrodon 
de los griegos, y el escaramujo de los españoles.  Fue el caso que aquella 
matrona romana, paseándose una tarde por el campo, se deleitó viendo una 
mata de escaramujo florida, y la noche siguiente oyó entre sueños que la decían 
que enviase aquella planta al exército, donde se hallaba su hijo, para que 
bebiese su sustancia desleída en agua. El amor de madre y la sorpresa que le 
causó el sueño le persuadieron de que su hijo estaba enfermo y le escribió: “que 
obedeciendo a las inspiraciones del cielo tomase aquella medicina”. Bebió el 
agua al soldado y sanó al instante, como también todos los que usaron de aquel 
remedio, el qual solo era conocido por hacer nacer el cabello”. 

“Prescindiendo ahora de la parte fabulosa de esta narración, a pesar de que 
aquel historiador naturalista parece que mira el hecho como cierto, el mismo 
Plinio califica en otro lugar este remedio como único para la idrofobia, citando 
a Columela sobre otro preservativo de la rabia del perro.... .... Tampoco salimos 
fiadores de esta nota que ponen al naturalista romano....”  (15) 

I encara afegegeix Zaragoza:  Dioscórides, que comenta este pasaje, analiza 
la planta en cuestión y deduce que se trataba de la conocida como “zarza 
perruna” (16).

Altres autors. A l’Edat Mitjana és interessant la descripció de Pietro d’Abano 
(1250-1316), autor d’un “De Venenis”, text secundari dins de la seva obra.  
Entre els verins d’origen animal dedica el punt més extens a “De morsu canis”. 
Valora els signes de la hidrofòbia animal i marca el termini de quaranta dies, per 
a l’observació (17). 

De la mateixa època és l’obra de Bernart Gordoni  (c. 1260 – 1320), d’origen 
occità, professor de Montpeller, autor d’un llibre que va tenir una gran difusió 
“Practica dicta Lilium Medicine...”, conegut com a “Lilium”, escrit probablement 
el 1303. És un text que va ser útil per a l’ensenyament, bastant clar i concret. 
La primera edició impresa és de Nàpols el 1480 i ja es troba una traducció al 
castellà, impresa a Sevilla el  1495, de la qual hi ha un exemplar a l’Acadèmia 
de Medicina de  Barcelona,  llegat pel doctor Lluís Comenge. Hi ha cinc capítols 
dedicats als verins “De la ponçoñas”, l’últim, el 17,  sobre “De la mordedura del 
perro rabioso, que se dize idroforbia” . És una descripció bastant llarga, en la 
clínica, el pronòstic. el tractament, i els comentaris o “clarificación” (18). 

En el segle XVI, amb el gran desenvolupament de la impremta hi ha molta obra 
escrita, no tota analitzada. Joao Rodrigues de Castelo Branco, (1511-1568) 
metge portuguès  emigrat a Salònica, més conegut amb el nom d’Amato Lusitano, 
fou autor, en llatí,  de set “Centúrias de Curas medicinais”, en les quals fa alguna 
al·lusió a la ràbia.  En concret “mordedura de cao raivoso”, (Centúria VII, núm. 
41), i “5 pessoas mortas por un gato raivoso” (VII, 65) (19)  

Molt més tard encara s’inclou dintre de la patologia per tòxics, a finals del XVIII, 
en el  llibre de “Medicina Domèstica” de George Buchan (ed. espanyola de 
1785).  Diu, referint-se a Anglaterra: “començarem amb la mossegada d’un gos 
rabiós, que és el verí animal més comú i més perillós en aquest país” (20).
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LA MEDICINA CREENCIAL

Des del punt de vista de la medicina creencial, és a dir demanar l’ajut d’algun 
sant, l’advocació més coneguda per la prevenció i curació de la ràbia potser sigui 
la de santa Quitèria (21).  Fa la festa el dia 22 de maig. Diu Amades: “Hom la 
invoca contra el mal de ràbia. Era venerada a la capella de santa Llúcia, annexa 
a la Seu (de Barcelona). Anava molta gent a la seva festa per demanar-li que els 
guardés del terrible mal de què hom la té per advocada”.  “Els qui tenien gossos 
els hi portaven a beure aigua, creguts que així estaven preservats de tornar-se 
rabiosos durant tot l’any. “i explica que a la missa de la capella “es veia tan plena 
de gossos que n’hi havia més que persones” També explica Amades que hi havia 
una relíquia de la santa a l’església de La Roca del Vallès. Sembla que Santa 
Quitèria era una noia màrtir, menjada per gossos o decapitada,  del segle II, 
d’origen gallec i noble.  També sant Hubert al nord de França i Bèlgica. En algun 
lloc es diu que era nascut a Tolosa i fill del duc d’Aquitània, en altres no. El llistat 
és més divers si es fa referència a altres països. 

A Catalunya va tenir molt predicament la devoció a Sant Roc, que era advocat 
contra la pesta. Se’l representava amb un gos petit, i  aquest gosset, a Barcelona 
i altres llocs, fou considerat també com un protector de la pesta (22).

LA MEDICINA CIENTíFICA

Les dades pròpies d’una medicina “científica” no comencen de fet fins el segle 
XIX, o si es vol una mica abans. En canvi des d’un punt de vista de l’alarma 
social, amb necessitat de mesures preventives, principalment la de matar gossos, 
i amb avís a les autoritats locals (alcaldes principalment) ja es troben abans. 
És per això que les fonts d’informació sobre la ràbia són diverses, tot i que 
documentació, si és que n’hi havia,  estigui poc conservada. Pot trobar-se en 
algun arxiu municipal, més tard, a Espanya, en els Butlletins de les províncies, ja 
en el segle XIX, on els governadors publiquen les seves ordres. Poc més endavant 
també en la premsa local, com a notes en diaris, però en conjunt és difícil poder 
reunir un cos històric suficient.  També en arxius de corporacions científiques, en 
aquest cas les Acadèmies de Medicina. Però de tota manera les dades continuen 
essent massa esparses. Per això s’assenyala la necessitat d’un estudi transversal, 
a partir de fonts d’origen divers. 

DADES DE CATALUNyA. EL SEGLE XVIII. LA TESI D’IRIS FIGUEROLA

A Catalunya el primer conjunt de documents investigats, al llarg de tot el segle 
XVIII, l’hem vist en la tesi d’Iris Figuerola, presentada a la facultat de Farmàcia 
l’any 1982, estudiant els fons de l’Institut Municipal d’Història. És un treball 
excel·lent com a font de dades, que aquí, tot i fent-ne referència obligada, 
resumim la informació, que és molt valuosa (23). 

Entre els centenars de documents analitzats, relatius a la sanitat catalana del 
segle XVIII, n’esmenta 52 relacionats amb la ràbia, afectant principalment als 
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animals, gairebé sempre gossos, però també animals domèstics de consum 
(porcs, bous), algun  gat i també el  cas d’un llop, relatius a diversos indrets de 
Catalunya.  També hi ha referències a mossegades en persones. 

Sembla que per la documentació hi hagué una major incidència cap a l’any 
1781, però no hi ha dades concretes que assenyalin un brot epidèmic. El 1786 
hi ha un edicte, imprès,  amb 15 articles,  que va donar instruccions clares sobre 
el què s’havia de fer en els casos de sospita per les mossegades, o de malaltia. 

En la introducció al capítol de la ràbia (24) assenyala que no ha trobat cap 
referència al tema fins el novembre de 1747, és a dir trenta anys de buit 
informatiu en el període que estudia, el que sembla una aparent indiferència 
de la Reial Audiència i les autoritats  sanitàries. Els documents analitzats els 
divideix en tres grans grups: els d’orientació preferentment mèdica i farmacèutica 
(és a dir estudi de símptomes i tractaments);  les disposicions que es prenen 
sobre el tema; i en tercer lloc les disputes entre metges i cirurgians sobre qui ha 
de ser el qui tracti aquests malalts.  S’estén també sobre els medicaments que 
es proposen, evidentment sembla que amb poca eficàcia.  També cal dir que 
després del cas de 1747 el següent és de l’any 1776, és a dir gairebé trenta anys 
més tard.  En canvi després hi ha deu documents del 1781, i 14 del 1786. La 
majoria de notícies són dels mesos d’estiu. 

L’allau de dades del 1781 comença el 16 de juny  amb una ordre a la Junta 
de Sanitat perquè es cuidi i curi, amb la possible comoditat, al “jornaler de 
Badalona, mossegat per un gos rabiós”. Pocs dies després es mana que es “formi 
una clara instrucció sobre el que cal fer en aquests  casos”.

El primer, de 1747, tracta de la mort de dos bous rabiosos en el lloc de l’Hospitalet. 
El de 1776 és referent a un gos rabiós que va mossegar a algunes cabres i 
porcs a Valldoreix. El 1781 s’esmenta el cas d’una mossegada a una persona a 
Badalona.  El 1786 hi ha un cas a Mataró, a més d’altres a Barcelona, internats 
a l’Hospital General, que és el de Santa Creu. Aquest mateix any 1786, en més 
d’un document, es fa al·lusió a “los muchos estragos que ocasionan los perrros 
rabiosos en este Principado” o a tantos males como han causado en este año 
por toda la província las mordeduras de los perros” (documents 1463 i 1461). 

Igualment el 1787 hi ha casuística a Sant Feliu de Cabrera, partit de Mataró,  per 
causa de “un perro rabioso que mordió a varias personas”; del Pla de Tarragona, 
de Manresa el 1791 per mossegada d’un gos a diversos porcs i també de Mataró 
el mateix any.  

Un dels últims casos d’aquesta llista diríem epidemiològica, és la petició de 
subvenció per l’aplicació del “grande remedio” a tretze persones mossegades per 
un gos rabiós a Alforja, que no poden pagar el tractament perquè és molt car 
(25). 

Altres problemes són els referents a la lluita de competències entre metges i 
cirurgians, de fet entre metges de l’Hospital, dels que alguns eren membres de 
l’Acadèmia, d’una banda, i  cirurgians de l’Hospital i algun professor del Col·legi 
de Cirurgia, de l’altra. 
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Cal dir també que Josep Antoni Capdevila, que era mestre del Reial Col·legi de 
Cirurgia, va publicar un “Manual para el modo de tratar las heridas hechas 
por mordeduras de animales rabiosos” (Barcelona, Francesc Surià impr. 1787), 
breu, de 14 pàgines,  que fou elogiat per metges (Rafael Steva, Pau Balmas) 
i cirurgians (Francesc Puig, Gabriel Marsal) perquè “la dissertació completa el 
millor que fins ara s’ha publicat en relació a la hidrofòbia” (26).

Segueixen també bastantes notícies sobre possibilitats terapèutiques, que aquí 
només s’esmenten molt de passada. Així un memorial fet per un veterinari, Josep 
Oliver; l’explicació de la composició de pòlvores contra la ràbia, amb una dotzena 
de components; alguns remeis d’origen alemany, com les pòlvores de Silèsia o de 
Berlín; o informació sobre algunes plantes. 

ELS ESTUDIS DELS DOCTORS CAMPS

Els doctors Manuel Camps Clemente i Manuel Camps Surroca, de Lleida, recollint 
els seus coneixements i experiència han tractat també el tema de la ràbia, centrat 
a Catalunya i més en les comarques de Lleida (27). Recullen diversos aspectes.  
Entre les referències antigues  la de “M. Díez, autor de la primera obra de 
veterinària escrita en català, editada a Barcelona l’any 1505, també fa referència 
a la ràbia” (28). Esmenta algunes de les herbes que s’empraren per a intentar 
prevenir o guarir la malaltia. 

També les advocacions a sants i santuaris. La tradició més arrelada a les terres 
de Lleida va ser “la de sant Pere d’Aransís a la Conca de Tremp, coneguda 
vulgarment com Sant Pere de les Claus i que ha estat des de molt antic lloc de 
pelegrinatge  per aquelles persones, i fins i tot bèsties mossegades per un animal 
presumptament rabiós” (29). Segueixen “”Quan l’afectat era un ramat de corders 
per haver estat víctima de l’atac d’algun llop o gos salvatge, se’l feia passar 
davant del portal de l’església i un per un se’ls tocava l’esquena amb la clau 
de la porta” Creuen que aquest costum a Aransís deu ser d’origen molt antic,” 
vestigis d’hàbits molt primitiu” (30). l’altra advocació que esmenten és la de 
santa Quitèria, amb culte a diverses parròquies, entre elles a Corbins. 

Les referències als “saludadors” també vénen d’antic. Expliquen que “La Paeria 
de Lleida l’any 1701 prengué la decisió d’acomiadar el saludador que hi havia 
a la ciutat perquè havia perdut el crèdit que tenia, ja que s’havien mort de ràbia 
dues persones per ell saludades” (31.) A Barcelona algun saludador s’anunciava 
als diaris, i és ben conegut un anunci del saludador del carrer de l’Espalter, 
informant del trasllat al carrer de Sadurní, “para saludar toda clase de personas, 
ganados, fieras y animales de todas clases... y con la saliva y paladar de este 
señor serán curados”. I encara afegeix en el mateix anunci “Dicho señor está 
premiado por S.M. la reina Isabel II (qDg) por salvar a un camarero y a un caballo 
hidrófobo” (32).  

      Més tard esmenten la pedra escurçonera, difosa a Catalunya per Pau Estorch 
i Siqués, metge d’Olot, que havia enviat alguns escrits a l’Acadèmia. 
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Referències concretes a la ciutat de Lleida són la d’un home de Banyoles “que 
fou trobat mort a la presó de Lleida el 21 de juliol de 1447”, i el carcellers van 
declarar que havia mort de mal de ràbia, i es “van veure obligats a encadenar-lo 
fortament i posar-li grillons per evitar rebre els seus atacs”. Encara en el segle XX 
el problema a Lleida era greu. El 14 d’abril de 1902 un ban de l’alcalde, Romà 
Sol per fer front a “las terribles consecuencias de la rabia” en que s’informa 
que es donarà estricnina als gossos. El 1911 l’Ajuntament va comprar vacuna  
i instrumental per a poder vacunar a la mateixa ciutat sense que els malalts 
s’haguessin de desplaçar. El 1919 i 1929 i també el 1931 van ser anys 
d’increment de l’endèmia.  El 1933 es van prendre mesures més efectives . 

DADES DE L’ARXIU DE L’ACADèMIA DE MEDICINA (RAMC)

A Catalunya hi ha dades esparses, antigues, amb coneixement d’episodis aïllats, 
amb gran repercussió i alarma social quan es produïen. A l’arxiu de la R. Acadèmia 
de Medicina de Catalunya hi ha documentació, des de finals del segle XVIII, que 
informa d’algun episodi, de la preocupació social i de les autoritats sanitàries, 
i en algun cas d’alguns possibles brots epidèmics. A partir d’ara el detall de les 
notes de l’arxiu l’incloem directament en el text, per fer més fàcil la consulta.

A l’Acadèmia de Medicina, aleshores amb el nom de ‘Reial Acadèmia Mèdico 
Pràctica de Barcelona’,  hi ha documentació des de l’any 1786 (33) que és un 
ban imprès del capità general, comte del Asalto, donant instruccions extenses. 
El primer cas real de malaltia   és el d’un nen mossegat per un gos, que és atès 
a l’hospital de la Santa Creu (34). Aquests dos documents també es recullen en 
les dades d’Iris Figuerola. 

El 1805 hi ha documentació sobre un ruc “jumento rabioso” de l’exèrcit a 
Argentona (35). Hi ha encara alguna altra documentació esparsa, que serà 
analitzada  en un  altre treball, així el brot de la Cerdanya de 1821, fins el de 
1845, en que el tema, per breu temps,  passa a  un primer pla, més en el partit 
d’Igualada. . 

EL BROT DE 1845. PRIMERS DOCUMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ

Així doncs el més interessant que hem trobat fins ara, en l’etapa prevacunal,  
és un bloc de documentació de l’any 1845 (36), en resposta a una enquesta 
epidemiològica.  Dels 275 documents registrats a l’arxiu de la RAMC en aquest 
any  n’hi ha 20 (és a dir el 8 %) relacionats amb el tema de la ràbia.  És un fet 
inusual atès que hi ha molts anys en que no hi cap document sobre aquest tema.  
També coincideix amb el fet que molts dels metges enquestats responen que fa 
molts anys, en alguns casos més de vint que no han vist cap cas d’hidrofòbia. 

El primer document és de 24 de maig (37),  de l’alcaldia de Barcelona, amb 
còpia de l’informe del perit químic D. J. Portell, que tracta sobre diversos verins 
que s’han assajat per posar en boles per a matar gossos. (àcid prússic, nou 
vòmica, altres), sense resultat efectiu.  Explica que se n’ha trobat un altre, que 
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no diu quin és (possiblement estricnina), que mata els gossos en vint minuts. 
L’inconvenient és que és car, 2 rals i mig cada bola. S’ha encès l’alarma i en pocs 
dies hi ha nous documents. 

Un altre edicte de l’ajuntament (38), de 24 de maig tracta sobre les boles de verí, 
l’obligació que els gossos portin morrió, d’altres precaucions i que els sabaters 
posin a l’entrada de la seves botigues una galleda o recipient amb aigua per a 
que els gossos en puguin beure.  Després hi ha un ofici del governador (39), de 
tramesa dels dos  documents anteriors. 

És important un imprès del Butlletí Oficial de la província de Tarragona (40), de 
30 de maig de 1845, explicant l’ofici que ha rebut de l’Acadèmia de Medicina de 
Barcelona, de data 21 de maig,  en que es diu, resumidament: 

“Ha llegado a conocimiento de este cuerpo que en algunos puntos del Pricipado 
se ha desarrollado la hidrofobia en algunos perros y si bien en la mayor parte 
ha podido reconocerse esta enfermedad a tiempo previniendo los daños... 
en alguno no ha podido evitarse, resultando alguna víctima. La existencia 
de esta enfermedad  durante los últimos períodos del invierno y la primavera 
hace presumir el mayor desarrollo de ella al paso que aumente el calor de la 
atmosfera y la sequía del verano...  ...puedan dictar las providencias oportunas 
para precaver con tiempo un mal tan desastroso...”.

Es proposa la “total extinción del considerable número de perros sin dueño”, de 
les boles de “la nuez vómica con la estrignina”, la discreció amb que s’ha fer el 
vespre; les persones que ho han de fer; i la manera d’enterrar els gossos morts,  
“en hoyos profundos, cubriéndolos con cal viva y tierra encima...”. 

LA CIRCULAR DE L’ACADèMIA. ENQUESTA EPIDEMIOLÒGICA  

També és important la circular de l’Acadèmia, de data 1 de juny,  que s’envia a 
tots els subdelegats de partit, per a que aportin dades sobre l’aparició d’hidrofòbia 
en gossos a les seves demarcacions, casta dels gossos si n’hi ha de més risc, i 
altres dades.  (41).  El mateix dia hi ha notícia, per part del Dr. Torà de Tarragona, 
d’un cas d’hidrofòbia  (42).  Pocs dies després hi ha el dictamen de la comissió 
d’higiene de l’Acadèmia (43), en que recomana la utilització de l’estricnina. 

Seguidament hi ha un bloc d’onze respostes de subdelegats. Els de Sitges, la Seu 
d’Urgell, Tortosa, Vall d’Aran, Cervera, Vic, Mataró i Valls, informen que no hi ha 
casos de ràbia en gossos, i alguns que fa molts anys que no se n’ha vist. (44).  
En algun poble hi ha dos respostes: les dels delegats de medicina i de cirurgia. 
En altres dos la resposta és positiva.  

El subdelegat d’Olot, doctor Pere Casellas, informa que en algun poble del partit 
hi ha algun cas de ràbia a l’estiu, i des del mes de març.  Pel que fa a les races 
de gossos més afectades diu que són els “lebreles bastardos” i els “petenés”, i els 
de cases pobres perquè passen la “pena negra” (45). 
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La resposta del doctor Josep Tàpies, d’Igualada 

La resposta més interessant és la que va enviar, el 2 d’agost de 1845, el doctor 
Josep Tàpies, subdelegat  del partit d’Igualada. És també la més extensa, quatre 
pàgines.  Explica que gairebé no hi ha cassos de ràbia, però aporta algunes dades. 
L’any 1833, és a dir feia dotze anys, va morir un nen per aquesta malaltia.  L’any 
1838 un gos foraster va mossegar dos nens, i es va salvar i l’altre morí hidrofòbic. 
L’any 1844, és a dir l’any anterior, a Òdena un gos foll va mossegar altres gossos 
i alguna persona. Un home valent va lluitar contra el gos, fins ofegar-lo. Va patir 
mossegades a les mans, i va dir. “jo em moriré però tu no mossegaràs a ningú 
mes”.  Va anar a un “saludador”, però va morir al cap de 33 dies. 

Uns quants dies més tard, el 14 d’agost, el subdelegat de Sitges explica que feia 
dos dies que un gos foll havia mossegat diverses persones, que van anar a un 
“curandero estafador, vulgo saludador”, que els va llepar les ferides.  El gos va 
ser mort al Vendrell (46). 

Encara hi ha, cap a final d’any, mesos de novembre i desembre, dues notícies 
més. Una nota del subdelegat de Figueres sobre la hidrofòbia (47), i una altra 
dels doctors Oms, de Blanes, explicant d’un gos rabiós que va mossegar a quatre 
persones i bestiar, i de les mesures que s’havien adoptat (48). 

L’any següent hi ha una sola notícia, entre 160 documents, en el mes d’abril del 
subdelegat de Vic, doctor Campà,  Informa que la ràbia és gairebé desconeguda 
en els gossos, i que només ha trobat notícia de dos casos, deguts a mossegada 
de llop rabiós (49). 

Dades posteriors

Entre els escrits posteriors a l’Acadèmia, destaca una memòria sobre ràbia 
originada per mossegades i esgarrapades d’una  gata, a la seva  mestressa, una 
senyora de Reus, que va morir per aquests malaltia. Hi ha una descripció de 
l’evolució clínica prou interessant. (50). 

A Catalunya el tema dels saludadors, tot i ser esmentat,  ha tingut potser menys 
difusió que en altres zones de la península, així cal, si més no recordar l’estudi  
extens  d’Antxon Aguirre en el País Basc. També el de Poza Tejedor, “Sobre los 
saludadores. Sui ejercicio hasta el siglo XX”. I l’estudi extens  i d’abast ampli de  
l’acadèmic M. P. Muñoz Navarro “La rabia: una zoonosis de interés en Andalucía” 
, entre molts altres aspectes. (51).

NOTES   

1.Cases i Duran, Francesc: “Història del Laboratori Municipal de Barcelona. Introducció a 
un centenari (1887-1987). Barcelona, Els llibres de la Frontera, v. pp. 29-49. 

2. Sèculi i Brillas, Josep: “La rabia un problema latente”. Discurs ingrés RAM de B. 8 de 
febrer de 1970.

3. Théodoridès, Jean: “Histoire de la rage (Cave canem)”  Paris (Masson) 1986, 289 pp. 
v. pp 17-22. És una bona història d’aquesta patologia. 
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Annex.  Alguns documents sobre Ràbia o Hidrofòbia a l’Arxiu de la RAMC

1786 /lligall 1 (/i)/ doc. 13 (imprès)

1798 /doc. 53 (nen Santa Creu)

1805 /lligall 2/  14 bis (ruc rabiós); 46 (Argentona)

1816 /lligall3/ 28-29, Vilanova; 34, Roses; 35, instrucció; 98

1821 /lligall 4/ llop rabiós: 111, 113, 118, 119, 120, 121, 124; 162 (Puigcerdà)
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1853/ docs. 73, 74

Memòries manuscrites de l’Acadèmia

Hidrofòbia: 82, 118, 150, 154; Ràbia: 396, 437, 531, 618.

82. Vela Hidalgo, Ramon: “Discurso sobre la hidrofobia”  1843. (Cadis), 19 pp. 

118. Llibre i Vidal, Antoni (Reus): “Observación de una terciana hidrofóbica, curada por 
D....” 7 pp. 1836. 

150. Cerdà i Codina, Ramon: “Bosquejo de la hidrofobia”, 1844. Pla de Cabra, 16 pp. 

154. Torà, Domingo: “Observación de una hidrofobia rabiosa” 17 pp. (Tarragona)

396. Aluja i Miquel, Antoni: “De la rabia humana” (1884) (Reus)  (vol. 21)

437. Raguer, Eudald: (Ripoll), 28 pp. 

531. traducció d’un treball de Moscou (1820)

618. Estorch i Siqués, Pau (Olot). (Pedra escorçonera).  (25-11-1867)

(*) Comunicació al XVIII Congrés d’Història de la Medicina Catalana. Igualada-Montserrat,  
20-22 de juny de 2014. 

Aquest treball ha tingut una ajut de recerca d e la Secció de Ciències Biològiques de 
l’Institut d’Estudis Catalans.

1. Fragment sobre la ràbia del text de Bernat Gordoni, 
(segle XIV, profesor a Montpeller), en edició de finals del 
segle XV.

Història de la ràbia com a malaltia, necessitat d’un estudi transversal. L’enquesta epidemiològica 
de Catalunya de 1845. Episodis del partit d’Igualada (*)
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3. Circular de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona, demanant dades sobre l’epidemiologia 
de la ràbia a Catalunya (1845)

4. Portada del discurs d’ingrés a la RAM de Barce-
lona, del Dr. Josep Sèculi i Brillas, veterinari,  sobre 
la ràbia (1970) 

2. Portada del  text de Josep Antoni Capdevila, pro-
fessor del R. Col·legi de Cirurgia de Barcelona, sobre  
les mossegades d’animals amb ràbia (Barcelona, 
1787). 
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NOTA SOBRE ALGUNES REVISTES SANITÀRIES EDITADES A CATALUNYA   
(1911-1934)

CALBET CAMARASA, Josep M. 

RESUM: Aportació d’algunes revistes sanitàries publicades a Catalunya entre 1911 i 
1934, poc conegudes.

Paraules clau: Revistes, premsa sanitària.

RESUMEN: Aportación de algunas revistas sanitarias publicadas en Catalunya entre los 
años 1911 y 1934, poco conocidas.

Palabras clave: Revistas, prensa sanitaria.

En el nostre llibre “Premsa sanitària a Catalunya (1763-1939)” (Manresa, 
1913) vam fer una relació de les revistes mèdiques i farmacèutiques editades a 
Catalunya durant el període indicat. En el moment de tancar el treball ja érem 
prou conscients que en aquella relació hi cabien altres títols que no havíem sabut 
trobar, i així ho manifestàvem. No ha estat gaire difícil poder allargar aquella 
llista, i en aquesta nota oferim alguns títols més.

1.- COSMOS. REVISTA LITERARIA, CIENTíFICA y DE ARTE.

Any 1911. Format 130x210 mm. Redactor en cap: Antoni Novellas Roig, 
i administrador Joan Bofill Combelles. El secretari de redacció era Ramon 
Montaner (col·laborador d’Antoni Novellas). Consten com copropietaris Salvador 
Tayà Filella i Francesc Xavier Palomas Bons. Era impresa a La Neotipia, del 
Passeig de Gràcia 77, (Barcelona). 

El primer número sortí l’abril de 1911. Portava publicitat, principalment 
del laboratori d’Antoni Novellas, i altres productes farmacèutics. També hi fa 
publicitat el toco-ginecòleg Ramon Jori i Biscamps. Porten articles diversos 
(sobre el cura Merino, el monestir de Pedralbes, Juliana Morell (del segle XVII). 
També hi ha algun article de caràcter mèdic a càrrec del metge de Mollet del 
Vallès Bonaventura Puigcercós i Oller (que seria el desembre de 1913 secretari 
de redacció). El segon número és del juny, el tercer de l’octubre, el quart del 
novembre de 1912, el cinquè el mes de març de 1913, el sisè al juliol de 
1913 i l’últim al desembre de 1913. Dels redactors inicials només quedà Antoni 
Novellas, que com ja hem dit aprofità la revista per fer publicitat dels seus 
productes. En definitiva es tracta d’una revista modesta amb articles històrics 
divulgatius. (Arxiu Històric de Barcelona)                                                             
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2.- PUBLICITARIO MéDICO-FARMACOLÓGICO. ÓRGANO DE LA CASA 
CURIEL y MORáN.

Any 1925. Format 145x210 mm. El primer número va sortir el mes de març de 
1925 i era de caràcter mensual. La Casa editora tenia la seva representació al 
C/ Aragó 228 (Barcelona). També hi participaven els laboratoris Midy, i Odinot. 
El redactor en cap era Francesc Daltabuit Andreu, que amb aquesta revista venia 
a continuar “La Tribuna Médica”. La redacció estava al C/ Corts Catalanes 482, 
però el juliol de 1926 passà a l’Avinguda Alfons XIII (Diagonal) 850, 3er, 1ª. 
Impremta Hispano (Rovira) del C/ Comte de l’Asalto, 69 interior. 

Seccions: articles publicats en la premsa mèdica francesa que eren oferts als 
lectors, notícies, crònica, bibliografia, i vària. Gairebé tots els articles originals 
eren escrits pel redactor en cap. També copiaven articles d’altres revistes. Al 
número 8 de l’octubre de 1925 es fan ressò de l’homenatge tributat a Salvador 
Cardenal. Entre els col·laboradors hi trobem Gabriel Perahia, de l’Hospital de 
Nens Pobres, l’oftalmòleg Jaume Torelló Casanovas, Raimon Boquet i Vives de la 
Cortada, i Joan Prim Codinas, de Sant Feliu de Guixols. L’últim número que hem 
vist correspon al febrer de 1927. (Arxiu Històric de Barcelona)

3.- LES NOUVELLES CONNAISSANCES MEDICALES.

Any 1926. Format 155x230 mm. Edició en castellà. Redacció i administració 
C/ Tuset, 20 (Barcelona). Director científic G. Pouchet. Impremta Simó de la 
Carretera de Sarrià, 21. Sembla que era una revista de caràcter bimensual. El 
número 2 correspon al juny de 1926, i el número 6 a l’abril de 1927.

Entre els col·laboradors hi trobem Carlos Maturana Vargas, Francesc Girona 
Chevarria, d’Alberic (Ribera Alta), i F. S. Vidal. Seccions: Articles de divulgació, 
servei bibliogràfic (llibres i revistes) i publicitat de diversos productes farmacèutics: 
Urodonal, Jubol, ...També van preguntar als lectors quins temes els hi podria 
interessar per poder llegir a la revista. (Arxiu Històric de Barcelona)

4.- INFORMACIONES MéDICAS KNOLL.

Any 1928. Format 165x239 mm. Revista trimestral publicada per Knoll, A. G. 
Fábriques de Productes Farmacèutics. Tot i que no hi consta sospitem que era 
impresa a Barcelona. Seccions: treballs originals, història de l’art mèdic, fórmules 
medicamentoses, i notes clíniques. Gairebé tots els autors que hi col·laboren són 
alemanys. Hem vist el número 4 (any segon, 1929) i el número 15 (any sisè, 
1933). En aquest últim hi ha un article sobre Santa Rosalia, invocada contra la 
pesta. (Biblioteca de la R. Acadèmia de Medicina de Catalunya) 

Josep M. Calbet Camarasa
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5.-MI REVISTA. MAGAzINE DEL HOGAR DEL MéDICO.

Any 1933. Format 135x180 mm. Publicació mensual. El primer número sortí 
l’octubre de 1933. El director propietari era Ramon Estrada Tormo, que era 
membre de la R. Acadèmia de Medicina de Sevilla. La redacció i administració 
estava al seu domicili del C/ Carders, 16, pral. 2ª. Impresa a Gràficmodern del 
C/ Cendra, 7.

Es tracta d’una revista frívola amb articles de divulgació dirigida a la llar dels 
metges (és a dir, pel metge i els seus familiars) Amb un tiratge de 5.000 exemplars 
era distribuïda per Catalunya, Madrid, València, Saragossa i les Balears. Seccions: 
Professional, extractes d’altres revistes, biografies de metges, pàgina femenina, 
infantil i humorística, art i lletres, i publicitat. Entre els col·laboradors hi trobem 
els doctors Abarca, Argos, Pescador, Josep Llurba i Llurba, Ciriaco de Irigoyen 
Arruti, i Jesús Noguer i Moré. Al primer número publiquen la biografia de Jaume 
Ferran i Clua i en el segon la de L. Pasteur. De la pàgina femenina en tenia cura 
Margarida Marsillach, muller del director. Només hem vist dos números. (Arxiu 
Històric de Barcelona)

6.- APOSTOLADO DE LOS ENFERMOS. BOLETíN DE LA OBRA.

Any 1934. Format 135x200 mm. L’Apostolat dels Malalts era una Pía Unió, 
completament espiritual fundada el 1925 per el R. P. Willenborg, a la diòcesis 
de Haarlem (Holanda). El seu objectiu era consolar físicament i moralment als 
malalts i fer-los-hi acceptar el sofriment per a oferir-lo a Déu. Seccions: articles, 
noticiari i bibliografia. El secretariat de l’Apostolat estava al Passatge Tasso, 10, 
i després al Saló Garcia Hernández (Passeig de Sant Joan) 138, i finalment al C/ 
Roger de Llúria, 13 (Barcelona). La revista fou impresa a la Llibreria Religiosa 
del C/ Avinyó, 20, i posteriorment per la revista “Ibérica”, i la impremta Casals. 
Era de caràcter mensual i el director fou Pablo Sedó. Com a col·laboradors Maria 
Isern i Ramon Anglès, S.I. L’últim número que hem vist correspon al desembre 
de 1950. (Arxiu Històric de Barcelona).

7.- CÚRATE. REVISTA MENSUAL.  
PORTAVOz DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE FISIATRIA.

Any 1934. Format 165x230 mm. Ens diuen que l’objectiu de la revista era guarir 
les malalties usant les forces curatives de la Naturalesa. El primer número sortí el 
mes de febrer de 1934. Dirigida per Salvador B. Basté, el redactor en cap era J. 
Martínez. Tenia la redacció i administració a l’Avinguda República Argentina, 84 
(Barcelona).  Editada a la Impremta Industrial del C/ Moianès, 61 (Hostafrancs). 
També atenien consultes per correspondència. S’hi van publicar diversos articles 
recolzats en la publicitat. (Arxiu Històric de Barcelona)   
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MORTALITAT I SALUT PÚBLICA A MANRESA DURANT LA GUERRA CIVIL  
(1936-1939)

ROTLLAN i PLANELL, Alexandre

RESUM En aquest treball de recerca, analitzarem l’activitat hospitalària, la salut pública 
i la mortalitat de la població civil de  Manresa, durant la Guerra Civil. Aquest estudi 
ens permet apropar-nos al patiment de la població, tot i analitzant la mortalitat de la 
mateixa i observar diferents aspectes de la salut pública que van aparèixer en el context 
de la Guerra Civil.

Paraules clau: Manresa, Guerra civil, Salut pública, mortalitat

RESUMEN En este trabajo de investigación, analizaremos la actividad hospitalaria, la 
salud pública y la mortalidad de la población civil de Manresa, durante la Guerra Civil. 
Este estudio nos permite acercarnos al sufrimiento de la población, aunque analizando 
la mortalidad de la misma y observar diferentes aspectos de la salud pública que 
aparecieron en el contexto de la Guerra Civil.

Palabras clave: Manresa, Guerra Civil, Salud pública, mortalidad

INTRODUCCIÓ 

La guerra civil espanyola, anomenada així degut a l’enfrontament entre el bloc 
d’esquerres i el bloc de dretes, va esdevenir un conflicte bèl·lic social, polític 
i econòmic que es va iniciar el 17 de juliol de 1936 i va finalitzar l’1 d’abril 
de 1939. La guerra va deixar una xifra aproximada de 500.000 morts als dos 
bàndols durant els 3 anys d’enfrontament. 

Catalunya va ser un dels escenaris claus per al desenvolupament de la guerra, ja 
que una major part de les batalles que es van portar a terme van estar involucrades 
a terres catalanes. El conjunt de pèrdues, entre morts i exiliats, donarien una xifra 
que oscil·la entre 130.000 i 150.000 persones que desaparegueren a Catalunya, 
—sobre un total de gairebé tres milions d’habitants segons el cens de 1936— la 
qual cosa va determinar unes profundes conseqüències negatives des del punt de 
vista demogràfic, social i econòmic.

Per aprofundir més, Manresa va ser un punt important durant la guerra civil, ja 
que està situada en un punt cèntric del mapa de Catalunya. Durant els primers 
temps de la guerra, la ciutat va viure allunyada dels fronts de combat. 

A l’abril de 1938 Manresa adquireix un paper fonamental i important, convertint-
se en un referent pels centres hospitalaris que rebien ferits de guerra del front 
d’Aragó. A partir d’aquell moment, les autoritats sanitàries de l’exèrcit republicà 
hagueren de cercar, a la rereguarda, tots els locals possibles per a instal·lar-
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hi hospitals d’evacuació dels ferits de guerra. Manresa, aleshores, per la seva 
posició estratègica, adquirí un paper clau i es convertí en el centre dels hospitals 
d’evacuació de l’Exèrcit de l’Est. 

Manresa tenia al començament de la guerra civil tres centres hospitalaris: l’Hospital 
de Sant Andreu, el Sanatori de Sant Josep  i el Sanatori de Sant Joan de Déu; el 
primer es fa càrrec de la majoria dels afectats per la guerra, el segon ho fa més 
excepcionalment i el tercer es va mantenir sempre en el seu paper civil. Avançada 
la contesa, ja en l’any 1938 i en ple replegament de l’exèrcit republicà, l’Estat 
Major d’aquest converteix la ciutat en la base de la Sanitat Militar de l’Exèrcit 
de l’Est, lloc neuràlgic de la logística sanitària del poder legalment constituït. La 
seva dotació la integraven l’Hospital Militar núm. 1 (l’Hospital de Sant Andreu), 
la Clínica Militar núm. 2 (el Convent de les Saleses), la Clínica Militar núm. 
3 (l’Institut “Lluís de Peguera”) i la Clínica Militar núm. 4 (els Germans de la 
Doctrina Cristiana, també coneguda temporalment com a “Grup Natura”).  

A hores d’ara, val a dir que el coneixement de la sanitat militar a Manresa durant 
la guerra civil comença a ser relativament acceptable, però no així el de la sanitat 
civil. És per aquest motiu que són necessàries noves recerques sobre les tasques 
assistencials no militars de les entitats hospitalàries, per conèixer, les malalties 
més prevalents a la ciutat, les epidèmies, i tot aquell conjunt de dades que formen 
part de l’atenció  sanitària de la població en litigi . La capital del Bages disposa 
d’abundants dades sobre la seva salut pública fins l’any 1932, mitjançant el 
recull del Dr. Joan Soler i Cornet, la “Topografia Mèdica de Manresa” , però no 
dels anys posteriors. 

Aquesta és una de les fites més importants del treball: aconseguir conèixer dades 
sobre aspectes de la salut pública de la població civil en temps de guerra. 

En aquest treball de recerca, analitzarem l’activitat hospitalària, la salut pública i 
sobretot, analitzarem no només, com vivien i en quines condicions, sinó com  i de 
què morien, mitjançant una investigació i anàlisi de les defuncions de la població 
d’aquella època.  

Són moltes les preguntes que ens formulem i que ens porten a l’estudi i al 
coneixement d’un període vital i excepcional de la nostra història. Tot aquest 
estudi ens porta al coneixement referent a la mortalitat de la població civil en 
temps de guerra i ens obre les portes al coneixement específic de la mortalitat de 
la població civil en temps de guerra i ens dóna llum a poder a contestar preguntes 
com : de què va morir la població civil a Manresa en temps de la guerra civil ? 
Van aparèixer epidèmies durant la guerra civil? Podem observar més mortalitat 
a la població civil per malalties i epidèmies que per armes de foc (bombardejos, 
assassinats...)? Van aparèixer defuncions per inanició? La mortalitat infantil va 
augmentar durant aquest període?  

Tota aquesta anàlisi ens permet  conèixer una de les etapes vivencials  més 
cruentes de la ciutat i de la nostra memòria històrica. Aquesta és una de les fites 
del nostre treball, apropar-nos al coneixement de la salut pública de la ciutat de 
Manresa en temps de la guerra civil.

Alexandre Rotllan i Planell
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LA GUERRA CIVIL

Els inicis de la guerra civil (1936 – 1937)

Des del 17 de juliol de 1936, quan es va iniciar la guerra civil espanyola, Manresa 
es va mantenir allunyada dels fronts de la guerra. Tanmateix, es començava a 
respirar un ambient de neguit per la ciutat, sobretot en l’àmbit polític, social i 
econòmic. La seguretat al carrer no era controlada, i es produïen enfrontaments 
de poc nivell entre militants d’un partit i d’un altre. La població, bàsicament, 
estava molt marcada per la ideologia política, i això va produir tot un seguit de 
morts, d’afusellaments i ferits durant el primer període de la guerra. La suma 
total de manresans morts al llarg de la guerra civil va ser de 755, dels quals la 
gran majoria van ser assassinats o donats per desapareguts al front de la guerra 
o, simplement, executats a la rereguarda republicana. 

Manresa, als primers temps de la guerra, va tractar pocs ferits de guerra als seus 
hospitals, procedents del Front d’Aragó majoritàriament. 

Manresa com a centre mèdic (1938 – 1939)

El 9 de març de 1938, l’ofensiva que van realitzar les tropes franquistes al front 
d’Aragó sobre l’exèrcit republicà va deixar molts ferits i moltes baixes. Aleshores, 
la ciutat de Manresa, es posiciona per tal de convertir-se en un punt important 
com a centre mèdic. Ja sigui gràcies a la seva estratègica posició demogràfica o 
per la facilitat de l’entrada a la ciutat, l’exèrcit republicà cercà ràpidament punts 
d’evacuació com a hospitals pels múltiples ferits de guerra que havia deixat el 
front d’Aragó. 

L’alcalde de Manresa juntament amb la direcció de la sanitat militar catalana, 
van buscar hospitals o llocs disponibles per instal·lar-hi els punts d’evacuació 
pels ferits de combat. Les autoritats decidiren convertir l’edifici de la Cova de 
Sant Ignasi com a punt estratègic, però el ple municipal després d’unes votacions 
s’hi va negar i oferí l’Hospital de Sant Andreu com a punt d’evacuació principal. 
Aquest s’anomenaria ‘’Hospital Base’’.

Després d’avaluar el permís concedit pel ple municipal d’activar l’Hospital Base 
com a principal centre mèdic, els ferits de guerra procedents del front d’Aragó van 
començar a arribar. Aproximadament uns 250 soldats van arribar amb ferides de 
combat i van haver de ser atesos pels serveis mèdics del moment. Aquells dies 
d’abril, a l’hospital s’hi va formar una gran moguda degut a la continua arribada de 
soldats. Tanmateix, els serveis mèdics van decidir distribuir els ferits en diferents 
llocs, és a dir, els qui necessitessin cirurgia van ser enviats a l’hospital de Sant 
Joan de Déu, i altres pacients van ser ingressats a l’hotel de Sant Domènech.  

Institucions Hospitalàries

Manresa tenia al començament de la guerra civil tres centres hospitalaris: 
l’Hospital de Sant Andreu, el “Sanatori de Sant Josep”  i el “Sanatori de San Joan 
de Déu”; el primer es fa càrrec de la majoria dels afectats per la guerra, el segon 
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ho fa més excepcionalment i el tercer es va mantenir sempre en el seu paper civil.

Referent a l’Hospital de Sant Andreu, la pràctica assistencial era gairebé tota 
de beneficència. El Centre disposava de sales de medicina interna i cirurgia per 
a homes i dones, sala de tuberculosos i una sala militar per als soldats de la 
caserna. Com a Director de l’Hospital i cap de medicina interna figurava el  doctor 
Joan Puig i Ball i el Cap de cirurgia era el metge manresà Joan Soler i Cornet. 
Aquest Hospital, en temps de guerra, fou conegut com Hospital Militar núm.1 i 
fou l’hospital base de tots els hospitals d’evacuació de la ciutat. Hi anaven a parar 
pràcticament tots els ferits que requerien un tractament quirúrgic. Constava de 
tres plantes que estaven dividides en sales on s’ingressaven els soldats segons la 
localització de les ferides :cap, braços, cames, etc. Aquest sistema era el que es 
feia servir per classificar-los quan arribaven a l’estació del ferrocarril i d’aquesta 
manera es facilitava la seva distribució dins el recinte hospitalari. El primer grup 
de metges que va arribar a l’Hospital procedí d’Ulldemolins. El cap de l’equip 
quirúrgic era el doctor Joan Navés Janer. Durant la seva estada a l’hospital (finals 
d’abril de 1938 a 18 de juny del mateix any)  va practicar aproximadament 150 
intervencions ( 130 per ferides de guerra amb set amputacions) . A finals de juny 
de 1938, va ser destinat a l’Hospital de Montserrat i va ser substituït pel capità 
metge Josep M. Sala Ponsati.

Avançada la contesa, ja en l’any 1938 i en ple replegament de l’exèrcit republicà, 
l’Estat Major d’aquest converteix la ciutat en la base de la Sanitat Militar de 
l’Exèrcit de l’Est, lloc neuràlgic de la logística sanitària del poder legalment 
constituït. La seva dotació la integraven l’Hospital Militar núm. 1 (l’Hospital de 
Sant Andreu), la Clínica Militar núm. 2 (el Convent de les Saleses), la Clínica 
Militar núm. 3 (l’Institut “Lluís de Peguera”) i la Clínica Militar núm. 4 (els 
Germans de la Doctrina Cristiana, també coneguda temporalment com a “Grup 
Natura”).  La direcció d’aquesta complexa xarxa assistencial la duia a terme el Dr. 
Ramon Monegal i Cerdà. També estava vinculada a aquesta estructura la Clínica 
Militar Z, que ocupava tots els edificis del monestir de Montserrat i rodalia, que 
havia passat de fer de sanatori antituberculós en un principi, a ser un centre vital 
en l’assistència de víctimes de front.

Referent al convent de les saleses o Clínica Militar núm.2 dirigida pel metge basc, 
Francisco Pando Maguregui, disposava d’uns 200 llits. Aquí els malalts eren 
ingressats per problemes mèdics d’origen infecciós i psiquiàtric. El Cap de servei 
de Medicina Interna fou el Doctor Josep Alsina i Bofill, professor de la Facultat 
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona ,que arribà a Manresa a 
primers de juny del 1938 i va estar-hi fins el gener del 1939.També esmenta que 
la malaltia més freqüent era la febre tifoide, seguida de les afeccions pulmonars 
(pneumònies i bronco-pneumònies) i algun cas de sífilis i febre recurrent.  

Referent a la Clínica de Sant Josep, fou un hospital civil dirigit per religioses, que 
varen haver de treure’s els hàbits i vestir-se d’infermeres. Disposava d’uns 80 
llits i havia un laboratori analític particular del metge Enric Lience Basil. Altres 
metges civils que hi operaven foren els doctors Antoni Otero  Sanchez; Amand 
Redondo Bonvehí i Josep Maria Tuneu Gassó, entre d’altres.

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 189-202, ISSN: 0213-0718

Alexandre Rotllan i Planell



193    

ANALISI DEL REGISTRE CIVIL DE DEFUNCIONS

Les defuncions de la població civil (1936-1939)

Les dades demogràfiques del període 1936-1939 són relatives i aproximades.  
Es coneix que a l’any 1936, Manresa tenia una població de 36.478 habitants 
segons dades del cens (1).

Cal esmentar que el cens d’aquest període de la guerra civil és poc fiable atès que, 
en general, s’ha constatat que està inflat, a causa del fet que es donaven casos de 
doble declaració de residència d’habitants, ja que així disposaven d’unes llibretes 
de racionament, o bé d’interès d’algunes autoritats locals d’augmentar el nombre 
d’habitants de la seva ciutat, a fi de gaudir de majors partides pressupostàries 
per al seu municipi. 

Fetes aquestes consideracions, el cens de 1940 ens declara un total de 36.381 
habitants amb una disminució de 97 persones respecte al de l’any 1936.” (2) 

La mortalitat a la ciutat durant el període de la guerra civil fou la següent, segons 
dades del Registre Civil de la ciutat de Manresa

1936: 542 òbits  ---  1937: 554 òbits  ---  1938: 1126 òbits  --- 1939: 846 
òbits

Durant el període 1936-1940, la taxa de mortalitat de la població fou del 18,1% 
i el nombre de defuncions de 3293.

Mortalitat infantil

Durant el 1936, la mortalitat global fou de 542 defuncions ( 231 homes i 311 
dones).D’aquesta mortalitat, trobem que el 12,7% és produïda per mortalitat 
infantil (0-14 anys). Una de les principals causes de mortalitat infantil foren 
les malalties infeccioses, especialment, les  del sistema respiratori i de l’aparell 
digestiu.

 Cal destacar també un grup de malalties de la infància  produïdes per atrèpsia 
o extrema debilitat dels infants motivada per una alimentació deficient, fet que 
demostra la difícil situació econòmica i social del moment.

Casuística de la mortalitat infantil

La distribució de la mortalitat infantil per anys fou: 

1936: 69  defuncions ---  1937: 50 defuncions   ( * 1 nen mort abandonat)  
---  1938: 182 defuncions   ---   1939: 97 defuncions

“ Anàlisi global de les defuncions per malalties :

MORTALITAT GLOBAL DE LA POBLACIÓ CIVIL DURANT LA GUERRA CIVIL: 
GRÀFIC (1936-1939) segons dades del Registre Civil.

Veure  taula 1 ( annexa)

La primera causa de mortalitat foren les malalties cardiovasculars (MCV) i la 
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segona, les malalties infeccioses (INF), exceptuant l’any 1938, on el conjunt de 
malalties infeccioses es va situar per sobre de les malalties cardiovasculars degut 
bàsicament a l’epidèmia de febre tifoide que va assolar la ciutat. La tercera causa 
de defunció foren les lesions i trastorns traumatològics (TRA) amb una incidència 
superior a la mortalitat per càncer. La inanició (INA), és a dir, la falta d’ingesta 
alimentari que condueix a la mort, és baixa, i és durant l’any 1937 on troben més 
incidència de casos (5).Les defuncions per càncer es mantenen aproximadament 
igual en els anys de la guerra civil, trobant un lleuger increment el 1938.

Malalties Cardiovasculars

Les malalties cardiovasculars foren la primera causa de mort durant el primer 
terç del segle XX.

Segons l’estudi del Dr. Joan Soler i Cornet en la seva topografia mèdica de Manresa 
(3): “compara la mortalitat per cardiopatia a Manresa, amb una mitjana de 56 a 
l’any entre 1881 i 1885, i 88 entre 1926 i 1930, que atribueix a l’envelliment 
progressiu amb increment de l’arteriosclerosi... diu que la mortalitat màxima a 
la ciutat es dóna entre els 50 i 70 anys”. 

Durant la Guerra Civil, l’evolució de la mortalitat per malalta cardiovascular fou:

1936: 194  ---  1937: 208  ---  1938: 313  ---  1939: 242

Com es veu i en referència a altres anys, la mortalitat cardiovascular s’incrementà 
durant el període de la guerra civil i especialment durant l’any 1938.

Malalties infecto-contagioses:

Les principals malalties infecto-contagioses aparegudes a la ciutat foren la 
meningitis, tuberculosi, diftèria, pneumònies i broncopneumònies, tètanus i 
tifoide 

Veure taula 2 (annexa)

“L’epidèmia de febre tifoide de 1938 

-Antecedents Històrics

La febre tifoide ha estat des de sempre una malaltia endèmica a Manresa. Des 
del segle XIX es troben importants epidèmies. Segons els estudis de l’advocat 
republicà i alcalde de Manresa, Maurici Fius i Palà “Datos sobre la viruela, tifus 
i tuberculosis” (1915), esmenta que del 1870 a 1900, les defuncions eren de 
50 a 75 persones per any, amb una mitjana mensual d’1 a 3 casos. Alguns anys, 
el nombre de defuncions arribava al centenar (1893). També el metge manresà 
Àngel Serra, responsable de la sanitat pública, estudià el 1927 la incidència de 
la febre tifoide a Manresa entre 1913 i 1922. En deu anys apareixen 2.300 
tifòdics (230 anyals) amb una mortalitat durant aquest deu anys de 349 casos 
(aproximadament una mitjana de 34,9 per any). Com a anècdota trobem un 
adagi a la ciutat: ”Manresa és poble de bronquítics, reumàtics i de febre tifoide”.
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-El brot epidèmic de 1938

La mortalitat per la febre tifoide, tifus o malaltia eberthiana o d’Eberth durant 
l’any 1938 fou una epidèmia cruenta, greu i significativa per a la ciutat de 
Manresa. Aquesta és una de les aportacions inèdites d’aquest estudi, en el que 
podem quantificar l’abast epidèmic de la malaltia.

Les dades comparatives de mortalitat per febre tifoide durant aquests anys de la 
guerra civil (1936-1939) a la població foren les següents:

1936: 8  ---  1937: 3  ---  1938: 144   --- 1939: 44

Cal esmentar que en els escrits de principi de segle XX es parla que el tifus 
provoca aproximadament unes 30 defuncions a l’any i les malalties infeccioses 
foren les principals causes de mortalitat infantil, com bé esmenta Francesc 
Comas: “..les principals causes de mortalitat infantil-cal tenir en compte la 
relativitat dels conceptes mèdics que es feien servir per determinar la causa de 
les defuncions-eren les malalties infeccioses (36% del total), seguides de les 
de sistema respiratori, aparell digestiu i les pròpies de la infància “(4).

Sens dubte, un dels estigmes negatius que frenà l’evolucionisme positiu dels 
anys anteriors a la guerra civil fou l’aparició i rebrot epidèmic d’algunes malalties 
infeccioses, especialment les aparegudes durant l’any 1938. Un any que va 
trencar tots els esquemes previs, de contenció i bon control epidèmic. Aquest 
any de 1938, especialment virulent per les complicacions de la guerra civil, 
va trencar el bon control anterior i el conjunt de malalties infeccioses foren la 
primera causa de mort de la població civil.

No coneixem el nombre d’afectats per la malaltia tifoide, però sí la seva mortalitat 
per l’epidèmia de tifoide que fou molt elevada, amb un total de 144 defuncions 
(12,7% del global de la mortalitat).

D’aquestes 144 defuncions, 43 foren de soldats ingressats a l’hospital militar 
o Clínica núm.2 o de les “Saleses” destinat a malalts de medicina interna, 
preferentment, essent la resta de la població civil. Un 29,8% de l’epidèmia 
correspon als militars (soldats ingressats) i un 70,1% a la població civil.

La distribució per sexe del total de les defuncions foren: 121 homes i 23 dones.

Curiosament, durant l’epidèmia de 1938 no es troben cap registre de defunció 
abans dels 7 anys, ni posterior als 64 anys, trobant-se només tres casos a 
partir dels 50 anys. L’edat de més afectació fou entre els 20-40 anys amb 79 
defuncions (68 homes i 11 dones). D’aquestes dades deduïm que la febre tifoide 
no era una malaltia especialment virulenta en les edats extremes de la vida: 
infantesa i vellesa. Potser una de les hipòtesis era la manca de mobilitat d’aquests 
dos grups: els infants i els avis, poc exposats als desplaçaments i mobilitat, no 
així la resta de la població que degut a la pressió de la guerra, patien sovint 
canvis d’ubicació del seu hàbitat i molts desplaçaments. Una altra hipòtesi era 
el factor immunològic. En el primer grup (els infants)  per les defenses naturals  
i el proteccionisme higiènic del medi i, en l’altre, per les possibles defenses 
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adquirides immunològiques davant d’altres infeccions benignes passades, ja que 
el sistema immunitari reconeix virus i bacteris i inicia una reacció de defensa 
contra els mateixos.

Els mesos de més incidència foren el setembre, octubre i novembre. Aquesta fou 
la distribució epidèmica segons els mesos:

Gener (1), Febrer (0), Març (1), Abril (1), Maig (7), Juny (7), Juliol (8), Agost 
(16), Setembre (33), Octubre (27), Novembre (23) i Desembre (18).

Referent als tractaments emprats pels metges manresans es fonamentaven en 
tractaments simptomàtics. Aquests consistien en la combinació de diferents 
substàncies: ”ergotina, opi, salicilat de bismut, injeccions de cafeïna i oli de 
càmfora, calomelans, poció desinfectant intestinal, beno-naftol (desinfectant 
intestinal), ènemes amb glicerina i lacteol, sulfat sódic, ferments làctics...” i 
moltes altres combinacions atenent “l’ull clínic” del metge.

Un altra mostra de la teràpia farmacològica del moment, la trobem en la casuística 
de tractaments recollits a la tesi doctoral “La fiebre tifoidea y su desarrollo en 
la comarca de Manresa” presentat el 21 de novembre de 1919 a la facultat 
de medicina de Madrid, pel metge resident a Manresa, Víctor Torrent. Segons 
l’esmentat metge la terapeùtica emprada era:

“...Como medicación interna podemos dar desinfectantes intestinales...como el 
beno-naftol, el salol, ácido láctico. Debemos darles también alguna cucharadita 
de vino como tónico. Las nasueas se combaten con bebidas gaseosas y hielo 
al interior...la diarrea si es muy abundante, la podemos combatir con bismuto, 
el subnitrato de bismuto y carbón vegetal...las complicaciones cardiacas las 
trataremos con inyecciones de cafeína y con aceite alcanforado”. (5)

Segons el Dr. Joan Soler Cornet, en la seva obra i darrera topografia de Manresa, 
referent a la febre tifoide esmenta:”...mai no s’han infectat les aigües de la Sèquia 
de Manresa i dels dipòsits públics, potables gràcies al procés d’esterilització 
natural. Descriu la clínica i diu que cada any hi ha brots epidèmics entre agost i 
desembre per la contaminació de pous i fruites i verdures crues. Solen morir de 
miocarditis tífica i d’intoxicació general. Recomana normes d’higiene d’aigua 
i aliments en època epidèmica i la vacunació a l’inici de la malaltia, malgrat 
tenir alguns dubtes sobre la seva eficàcia. Creu que des de que en la tasca 
agrícola els fems han deixat pas a l’ús d’adobs químics, la prevalença de la 
malaltia ha minvat, com també la refrigeració amb gel ha disminuït el consum 
d’aigües de pous als estius”. (6) 

Si extrapolem aquestes dades i comparem, podem valorar que l’aparició epidèmica 
de febre tifoide amb una elevada mortalitat (2,5% del total de la població) que 
colpejà els habitants, molt debilitats  per l’estrall de la guerra civil, que  a més a 
més de la misèria que els envoltava, i  dels grans dèficits i caresties alimentàries, 
patien unes malalties infeccioses que els convertí a nivell global en la primera 
causa de mort, trencant la distribució dels anys anteriors, en què les malalties 
cardiovasculars foren la primera causa de mortalitat de la població.
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Mortalitat per Càncer

Un altra dada d’interès fou l’increment lleu de mortalitat per càncer durant la 
guerra civil, especialment durant el 1938, però bàsicament seguiren un patró 
semblant d’incidència als anys anteriors:

1936:41  ---  1937:35 ---  1938:47  ---  1939:40

Veure Taula 3 en annex

En aquesta valoració destaca la baixa prevalença de càncers de l’aparell respiratori 
i ginecològic  i, l’absència o manca de càncer d’alguns òrgans : cervell, pàncrees, 
així com un alta prevalença en les defuncions per càncer gàstric (34 % de tot el 
conjunt de defuncions per càncer ) i hepàtic (13,4% del global)

Respecte als anys anteriors, a la Guerra Civil, el Dr. Soler Cornet, en el seu 
treball, esmenta: “ ...la mitjana de defuncions entre  1926 i 1937 és de 37, 
un 75 per mil de la mortalitat total, amb tendència a l’alça. Els més freqüents 
són els de matriu i els digestius. El diagnostiquen per exploració i mitjançant 
la determinació de sang oculta en femta i estudis radiològics. Invoca com a 
etiologia l’herència i els tòxics. Diu que cal evitar els matrimonis entre fills 
de cancerosos i que els afectats inoperables poden tractar-se amb ràdium i 
radioteràpia profunda, amb resultats migrats”. (12)

Mortalitat per lesions traumatològiques

Dins aquest grup trobem tot un seguit de patologies provocades per un ampli 
ventall de lesions traumatològiques: ferides, contusions, traumatismes, xoc 
traumàtic, fractures, cremades i altres processos,  per morts i assassinats per 
acció de guerra.

Aquesta fou la casuística de defuncions per lesions traumatològiques:

1936: 45  --- 1937: 27 ---  1938: 136   ---  1939: 119

Destaca el gran nombre de defuncions el 1938 i 1939. En aquest  grup, trobem  
les 35 morts degudes al bombardeig que va patir la població ,el 21 de desembre 
de 1938 i el 19 de gener de 1939.

CONCLUSIONS

Ens cal mirar la història amb benvolença i humilitat , per tal de poder entendre 
i conèixer el nostre  present, on som, d’on venim i  on volem anar. La recerca 
en el passat pot ajudar a comprendre el què som, gràcies a un bagatge adquirit 
progressivament al llarg d’un procés històric i cultural.

La relativitat del benestar, de la malaltia i de la salut, segons el temps i l’espai, 
dona sentit a la reflexió. 

El coneixement de la mortalitat d’una població ens obre les portes a conèixer els 
estralls i el cost humà de la guerra civil a la ciutat de Manresa.

De la guerra civil se n’ha parlat abastament. Al gener del 1939, quan en els 
balcons de les cases onejava una bandera diferent a la de 1936, es posà 
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parcialment punt i final a un malson de trenta mesos, amb la crua realitat de 
morts, desapareguts, exiliats, esguerrats, famílies desfetes, cases enfonsades, 
camps erms, pobles desestructurats i odis covats. Després de tot aquest trist 
episodi de la nostra història amb 157 persones assassinades, arribaria un altre 
malson: la repressió, l’odi i la violència, aspectes negatius que marcaren tot el 
període de la postguerra, molt ben estudiats i documentat  pels historiadors 
locals.

El que no coneixem tant, és l’estudi i anàlisi de la mortalitat de la població 
civil i, per tant, l’anàlisi de les malalties que patiren els habitants de la ciutat. 
Gràcies a la darrera topografia mèdica de Manresa del Dr. Joan Soler i Cornet 
(1895-1971),escrita cap a l’any 1933, analitzada i documentada pel Dr. Lluís 
Guerrero, podem entendre i comparar aspectes intrínsecs de la salut pública 
del primer terç del segle XX, i conèixer comparativament si els estralls de la 
guerra civil varen comportar un canvi en l’aparició de les malalties. El Dr. Joan 
Soler Cornet va ser director de l’hospital de Sant Andreu i de l’hospital de Sant 
Joan de Déu, inaugurat l’any 1932. Durant la guerra civil va estar al sanatori 
antituberculós del Miracle .

Una de les aportacions d’aquest estudi el trobem en el gran increment de 
mortalitat per malalties infeccioses que va patir la ciutat, especialment l’any 
1938,degut a una epidèmia de febre tifoide , que va provocar un gran nombre de 
morts, tant civils com militars.

Genera tristor i sentiments diversos, l’anàlisi de les defuncions del registre civil 
durant aquest període. En aquest sentit, trobar i constatar “in situ”, l’assassinat el 
dia 1 d’octubre a les sis del matí del 1936 del metge Isidre Alabern Viñals, de 45 
anys al costat de dos capellans, que foren brutalment assassinats a les portes del 
cementiri i, també el fet de constatar l’horror de les morts per armes de foc dels 
joves soldats, així com, els bombardejos a la població civil amb 37 defuncions  
que va patir la ciutat durant la guerra civil, és motiu de reflexió i anàlisi.

També constatar expressions partidistes com les referents a: ”glorioso ejército 
nacional...muerto por Dios y por España...assassinat per elements marxistes...
víctima de las furias marxistas y barbaries rojas” 

Com bé esmenta Joaquim Aloy Bosch  i la resta d’historiadors manresans, en 
el fantàstic treball “Memòria i història de Manresa: www.memoria.cat” que ha 
permès recuperar i honorar una part de la nostra memòria històrica en referència 
als morts de la guerra civil: ”...la xifra de 755 morts representa el 20 per mil de 
la població de Manresa de l’any 1936 (36.748 habitants), una xifra esfereïdora 
que ens hauria d’obligar a treballar perquè mai més es pugui tornar a produir 
una barbàrie com aquesta al nostre país”. 
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RECULL

1. TAULA 1

Mortalitat global de la población civil durant la Guera Civil (1936-1939)

ANY MCV INF TRA CAN INA ALTRES TOTAL

1936 194 98 45 41 1 163 542

1937 251 103 28 35 5 132 554

1938 313 362 136 47 3 265 1126

1939 242 195 119 41 1 248 846

MCV: Malalties Càrdio-Vasculars

INF:   Malalties Infeccioses

TRA: Lesions Traumatològiques

CAN: Malalties per càncer

INA:  Inanició

2. TAULA 2

Distribució de les principals malalties infecto-contagioses

MALALTIES I-C 1936 1937 1938 1939

Tifoide 6 3 144 44

Meningitis 10 5 33 17

Tuberculosi 23 14 52 30

Diftèria 0 1 6 13

Broncopneumònies. 12 21 37 49

Pneumònies 24 20 41 37

Tètanus 0 0 4 0

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 189-202, ISSN: 0213-0718

Mortalitat i salut pública a Manresa durant la guerra civil (1936-1939)



200

3. TAULA 3

Distribució de la Mortalitat per càncer 

MORTALITAT PER 
CANCER 1936 1937 1938 1939 TOTAL

GÀSTRIC 15 10 14 20 59

HEPÀTIC 1 10 7 6 24

LARINGE 2 2

MAMA 2 2 1 5

PRÓSTATA 1 1 1 3

VESICAL 1 1 2

INTESTÍ-COLON 3 3 6 1 13

PULMO 1 1 1 3

CAQUÈXIA 7 4 2 13

ESÒFAG 1 1 2

INESPECÍFIC 7 7 14

MATRIU UTER 2 2

AMÍGDALA-GOLA 1 1 2

MEDIASTI 1 1 1

VULVAR 1 1

PERITONEU 1 1

SARCOMA 2 1 3

LLENGUA 1 1

TOTAL 41 35 36 40 152
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LA FACULTAT DE MEDICINA I L’HOSPITAL CLÍNIC SEGONS LES REVISTES ¡CU-CUT! 
I L’ESQUELLA DE LA TORRATXA

TORRES GALLARDO,  Begonya1 ; SABATÉ CASELLAS, Ferran2

(1) Unitat d’Anatomia Humana i (2) Unitat d’Història de la Medicina.  
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RESUM: Les revistes ¡Cu-Cut! i L’Esquella de la Torratxa, com a revistes satíriques 
del seu temps, es feren ressò dels esdeveniments més importants que es produïren a 
Catalunya i, especialment, a Barcelona. Entre els anys 1904 i 1911 es van publicar en 
aquests setmanaris diverses caricatures sobre Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic 
de Barcelona. En el present estudi mostrem aquestes caricatures i els esdeveniments 
que les inspiraren.

Paraules clau: Caricatura mèdica. Revista ¡Cu-Cut!. Revista L’Esquella de la Torratxa, 
Facultat de Medicina. Hospital Clínic.

RESUMEN: Las revistas ¡Cu-Cut! y L’Esquella de la Torratxa, como revistas satíricas de su 
tiempo, se hicieron eco de los acontecimientos más importantes que se produjeron en 
Catalunya y, especialmente, en Barcelona. Entre los años 1904 y 1911 se publicaron en 
estos semanarios diversas caricaturas sobre la Facultat de Medicina  y el Hospital Clínic 
de Barcelona. En el presente estudio mostramos estas caricaturas y los acontecimientos 
que las inspiraron. 

Palabras clave: Caricatura médica. Revista ¡Cu-Cut!. Revista L’Esquella de la Torratxa, 
Facultat de Medicina. Hospital Clínic.

El nostre grup està duent a terme un estudi sobre la caricatura mèdica a les 
revistes satíriques catalanes de principis del segle XX. Hem analitzat les 
caricatures aparegudes a la revista ¡Cu-Cut! que es publicà des de 1902 fins a 
1912. Així mateix hem procedir a l’anàlisi de les caricatures que es troben a la 
revista L’Esquella de la Torratxa, durant aquest mateix període. 

Com explica Jaume Capdevila (Kap) (2008), “Barcelona serà la seu d’algunes de 
les millors publicacions humorístiques del país, des de La Campana de Gràcia 
(1870) i L’Esquella de la Torratxa (1879), fins arribar a la consolidació del gènere 
a principis del segle XX amb ¡Cu-Cut! (1902), En Patufet (1904), Papitu (1908), 
Picarol (1912), Cuca Fera (1917), L’Estevet (1921), o Xut! (1922)”. 

L’Esquella de Torratxa fou un setmanari republicà, de gran incidència política 
i influència popular. Fou editat per la família López, propietària de la Llibreria 
Espanyola i de La Campana de Gràcia. El 1872 i el 1874 en sortiren els quatre 
primers números per suplir La Campana de Gràcia que havia estat suspesa 
governativament. El 16 de gener de 1879 reaparegué pel mateix motiu, però 
mantingué ja la continuïtat. Fou la segona publicació de més llarga durada en 
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català, i arribà fins al número 3097, del 6 de gener de 1939. Fou dirigida des 
de la seva fundació fins al 1907 per Josep Roca i Roca, hi treballaren, entre 
altres, Màrius Aguilar, Prudenci Bertrana, Francesc Madrid, Lluís Capdevila, 
Ramon Vinyes i Pere Calders. Entre els seus dibuixants es destacaren Apel·les 
Mestres, Manuel Moliné, Marià Foix, Xavier Nogués, Isidre Nonell, Josep Costa 
(Picarol), Feliu Elias (Apa), Jaume Passarell i Ricard Opisso. El seu tiratge arribà 
als 35.000 exemplars (Enciclopèdia Catalana). 

El primer número de ¡Cu.Cut! aparegué el 2 de gener de 1902. Aquest setmanari 
seguia les directrius de la Lliga Regionalista. El seu editor era Josep Bagunyà, que 
també edità En Patufet i Garba. El director artístic era Gaietà Cornet qui havia 
començat a dibuixar el 1898 a L’Esquella de la Torratxa. Cornet comptava com a 
principal col·laborador amb Joan Llaverias. A finals de 1902 apareixen els primers 
dibuixos de Joan Junceda. No trigaren en incorporar-se a la revista Ricard Opisso 
i Feliu Elies (Apa). L’aparició de ¡Cu-Cut! va constituir un gran èxit editorial. Del 
primer número se’n tiraren 20.000 exemplars. El tiratge habitual estava entre 
30.000 i 40.000 exemplars, encara que d’alguns números se n’arribaren a fer 
60.000. Això dóna una idea de la seva notable difusió tenint en consideració 
que Barcelona no arribava al mig milió d’habitants. La fi de la revista fou després 
del número 518 de 25 d’abril de 1912, on es publicà en portada una caricatura 
de Llaverias (i una “Llista de la bugaderia” que hi feia referència), que suscità 
gran polèmica a Madrid i que va determinar que la pròpia Lliga Regionalista, 
que es declarà totalment deslligada del setmanari, n’aconsellés el tancament. La 
popularitat del setmanari va ser molt gran. Mostra d’aquesta popularitat és que 
es feren ventalls, tabaqueres, figuretes i moltes altres coses, amb el ninot del 
nano, de Cornet (Solà, 1967, 1973).

L’Esquella de la Torratxa i ¡Cu-Cut!, com a revistes satíriques del moment, es 
feien ressò dels esdeveniments més importants que es produïen a Catalunya i en 
especial a Barcelona. Dintre de l’extensa producció d’ambdós setmanaris, hem 
trobat catorze caricatures referides a la Facultat de Medicina i a l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Aquestes caricatures ens mostren la visió particular que tenien 
el humoristes de principis de segle sobre diversos esdeveniments que també 
quedaren reflectits en la premsa de l’època. Presentem a continuació aquestes 
caricatures. S’ha transcrit literalment la seva llegenda per a facilitar-ne la lectura.

Com ens dirà Corbella (1996), la Facultat de Medicina de Barcelona va estar 
situada al vell edifici del recinte de l’Hospital de la Santa Creu al carrer del Carme 
des de 1843 fins al 1906 en que es traslladà a l’edifici del carrer Casanova, que 
es construí expressament per a la seva ubicació i on hi tenia un hospital per a 
la realització de les pràctiques clíniques. Les obres del nou edifici s’iniciaren el 
25 de juliol de 1895. L’any 1901 l’edifici estava “oficialment acabat”, però el 
1903 encara s’havia d’aprovar un pressupost per l’acabat real i per la dotació del 
material fix. El 16 d’abril de 1904 el rei Alfons XIII i el cap del govern, Antoni 
Maura, van visitar les obres.

El 15 de juliol d’aquell mateix any, a L’Esquella de la Torratxa (fig. 1) es publicà 
una caricatura a  doble pàgina on es fa broma sobre la situació del nou hospital.

Begonya Torres Gallardo; Ferran Sabaté Casellas
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La Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic segons les revistes ¡Cu-Cut! I l’Esquella de la Torratxa

Fig. 1. L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1332 (15 jul. 1904). p. 452-453.2

Uns dies abans a La Vanguardia del 5 de juliol (pàgina 3)3 podem llegir una 
notícia en la que el Dr. Bonet demana que s’agilitzin els tràmits per tal de poder 
inaugurar els edificis nous: 

El senador por esta Universidad, señor Barón de Bonet, telegrafió ayer al señor 
ministro de Instrucción pública notificándole la llegada de la comisión de la 
Diputación provincial que está encargada de gestionar con el Gobierno lo relativo 
al sostenimiento de los nuevos edificios destinados, facultad de Medicina y 
Hospital Clínico y reiterándole sus deseos de que los comisionados al regresar de 
Madrid hayan dejado ultimado el asunto, con objeto de que pueda precederse 
cuanto antes á la inauguración oficial de dichos edificios.

Com també indica Corbella (1996), el problema principal per obrir el nou edifici 
era saber qui es faria càrrec del manteniment. Li tocava a la Diputació, però no 
se’n volia fer càrrec. El que va fer que el procés s’anés allargat i que fins 1906 no 
es produís el trasllat al nou edifici. Novament a La Esquella de la Torratxa trobem 
dues caricatures on es reflecteix aquesta situació. La primera és de juliol de 1905 
(fig. 2), i la segona de desembre d’aquest mateix any (fig. 3). 
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EL NOU HOSPITAL

-¿Es dir que no’s poden admetre?

-No; perque encara que l’edifici està fet, ara resulta que no tenim llits, ni 
roba, ni metjes, ni medicinas.

En vista de tot lo qual, el desventurat malalts que ha d’aná á aquest 
Hospital s’hi porta’ls trastos.
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LA QÜESTIÓ DE L’HOSPITAL CLINICH

L’Estat enviará metges. De lo demés, 
se’n cuydará la Diputació... y ja está 
tot arreglat. 

DINERS PEL HOSPITAL

Si ab tanta patxorra van fent camí, 

¡si que n’hi ha per dias de poder 
obrir!

Fig. 2. L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1384 (14 jul. 1905). p. 467.4

Fig. 3. L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1384 (29 des. 1905). p. 853.5
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A finals de 1905 i principis de 1906, aparegué a ¡Cu-Cut! una sèrie de sis 
caricatures referents a la inauguració de l’Hospital Clínic i de la Facultat de 
Medicina. Les figures 4 i 5 es refereixen al Dr. Joaquim Bonet i Amigó (1852-
1913), baró de Bonet, Rector de la Universitat i Catedràtic d’Obstetrícia, qui 
inaugurà l’hospital. A la primera caricatura de 29 de desembre de 1906 (fig. 4)  
titulada “el feudo del Doctor Bonito”, se l’acusa de nepotisme per situar familiars 
a la nova institució (Vallès, 19806). 

L’HOSPITAL CLINICH

El feude del Doctor 
Bonito.

Fig. 4. ¡Cu-Cut!. Núm. 236 (29 nov. 1906). p. 515.7

El 27 de desembre del mateix any es publicà una segona caricatura (fig. 5) en 
la que podem llegir un fragment de l’acte primer, escena II, de l’obra de Frederic 
Soler, més conegut com a Serafí Pitarra, El castell dels tres dragons8. Són les 
paraules que li diu Donya Sol al Baró quan sent que posarà al seu castell vint 
ninots de palla “fent guardia com un guerrero”.

HOSPITAL CLINICH

–Si visquessiu com baró
y no com panxa contenta, 
quan un cas aixi’s presenta
no’ns veuríem en això. 
(El castell dels tres dragons).

Fig. 5. ¡Cu-Cut!. Núm. 240 (27 des. 1906). p. 579.9

La Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic segons les revistes ¡Cu-Cut! I l’Esquella de la Torratxa
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Després de la inauguració de l’Hospital Clínic s’hi traslladaren malalts des de 
l’Hospital de la Santa Creu, com es pot llegir a La Vanguardia del 9 de desembre 
de 1906 (p. 4): “Definitivamente el día 23 de este mes se inaugurará el Hospital 
Clínico, trasladándose á él parte de los enfermos actualmente albergados en el 
de la Santa Cruz. En dicho día quedarán instaladas en el Hospital Clínico camas 
y demás menaje para ‘cuatrocientos enfermos’”10. Al número 242 de ¡Cu-Cut! 
de 10 de gener de 1907 es publicaren dues caricatures, de Llaveries i Junceda, 
que satiritzen sobre aquest trasllat. A la primera (fig. 6), es veu el Dr. Bonet, 
que du la corona baronal, sent saludat pels malalts que provenien de l’Hospital 
de la Santa Creu (Vallès, 1980). A la segona (fig. 7), es mostra com els malalts 
prefereixen morir-se a l’Hospital de la Santa Creu que anar a l’Hospital Clínic. 
Per Vallès (1980), aquesta caricatura pot referir-se al fet que llavors els hospitals 
no eren gaire més que un dipòsit de malalts i que molts només hi anaven a 
morir, encara que creu que la idea expressada en la caricatura era, “ja llavors, 
una mica anacrònica”. Pensem però, que també la caricatura pot referir-se a 
altre fet. Com pot llegir-se a La Vanguardia del dia 22 de desembre (p. 7), el 
dipòsit de cadàvers de la ciutat fou instal·lat a l’Hospital Clínic11. Es construí 
l’Institut Anatòmic Forense al recinte de la Facultat, que feia la funció d’antic 
dipòsit de cadàvers judicial (Corbella, 1996). Pensem que potser la llegenda de 
la caricatura de Junceda juga amb el doble sentit de que a l’Hospital Clínic hi 
anaven els cadàvers de Barcelona, com també ho fa Llaverias en el seu dibuix.

MALALTS AL HOSPITAL 
CLINICH

–¡Ave, Cesar! Morituri te 
salutant.

Fig. 6. ¡Cu-Cut!. Núm. 242 (10 gen. 1907). p. 20.12

Begonya Torres Gallardo; Ferran Sabaté Casellas
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HOSPITAL DE LA SANTA 
CREU

–Els qui de vostès 
vulguin anar al 
Hospital Clínich, no 
tenen de fer més que 
demanarho. 

Els malalts, a chor. 
– No, no, de cap 
manera; preferim 
morirnos aquí.

Fig. 7. ¡Cu-Cut!. Núm. 242 (10 gen. 1907). p. 23.130

En la mateixa línia que les imatges anteriors, al seu número de 20 de desembre 
de 1906 (fig. 8), ¡Cu-Cut! tracta de “suros” als metges de l’Hospital Clínic. 

AL HOSPITAL CLINICH

–¿Que fan pessebre aquí,tu? 

–iY ara! ¿per què ho pregunta? 

–Com que hi veig entrar aquets 
suros...

Fig. 8. ¡Cu-Cut!. Núm. 239 (20 des. 1906). p. 564.14

La Facultat de Medicina i l’Hospital Clínic segons les revistes ¡Cu-Cut! I l’Esquella de la Torratxa
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L’última caricatura d’aquest grup (fig. 9) es refereix al trasllat dels estudiants a 
les noves dependències de la Facultat. Com escriu Vallès (1980): “En inaugurar-
se la nova Facultat de Medicina, el 2 d’octubre de 1906, els estudiants s’hi van 
traslladar, fent barrila, des dels antics locals del Carrer del Carme amb carros, 
acomboiant el mobiliari i el material docent”. La figura 9 mostra la visió d’Opisso 
d’aquests fets.

LA CAVALCADA DELS ESTUDIANTS 
DE MEDECINA

–Ansia, noy, pera estar tot en 
caràcter no mès hauria faltat 
que’ls nous professors de clónica 
haguessin anat a vares.

Fig. 9. ¡Cu-Cut!. Núm. 243 (17 gen. 1907). p. 41.15

¡Cu-Cut! i l’Esquella de la Torratxa també es van fer ressò de dos congressos 
que es dugueren a terme a la Facultat de Medicina l’any 1910: el V Congrés 
Internacional d’Electrologia i Radiologia Mèdiques (fig. 10) celebrat del 13 al 
18 de setembre16, i el Primer Congrés Espanyol de la Tuberculosi, celebrat del 
16 al 22 d’octubre17 (figs. 11 i 12). 

Begonya Torres Gallardo; Ferran Sabaté Casellas
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EL CONGRÉS D’ELECTROLOGÍA

– ¿Y quina mena de metges són 
els que’s reuneixen aqui? 

– Són dels que maten per medi 
de la electricitat.

Fig. 10. ¡Cu-Cut!. Núm. 435 (22 set. 1910). p. 595.18

EL CONGRÉS ANTITUBERCULÓS

–Diuen que en Merino havia de venir 
a inaugurar el Congrés. 

–¿Què vols que’t digui?: me sembla 
que, tractantse de coses de la 
caixa, el ministre més indicat era’l 
d’Hisenda.

Fig. 11. ¡Cu-Cut!. Núm. 439 (20 oct. 1910). p. 662.19
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CONGRESSISTES

–Ont va, senyora? Si vostè no ho 
necessita venir aquí, que està molt 
revinguda...

–Déixiho anar. Jo vaig a matar 
l’estona allà ont crec que m’han de 
fer passar un rato divertit...

Fig. 12. L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1660 (21 oct. 1910).p. 669.20

Sobre el primer d’aquest congressos, La Vanguardia, en la seva edició del dia 13 
de setembre de 1910 (pàgina 4)21, fa una crònica de la recepció que es realitzà 
en honor dels congressistes. Veiem l’inici de dita crònica. 

Anoche se celebró en los salones del Rectorado de esta Universidad una brillante 
recepción en honor de las personalidades inscritas al V Congreso internacional de 
Electrología y Radiología médicas. 

Con tal motivo lucía la Universidad su acostumbrada iluminación y ondeaba en 
el edificio el pabellón nacional. 

Entre los que concurrieron al acto recordamos al secretario de este Gobierno civil, 
señor Díe, en representación del señor gobernador; el concejal señor Roig, en la 
del Ayuntamiento; el concejal señor Jansens, en la del alcaide; el magistrado 
señor Abelló, en la del presidente de la Audiencia; el delegado regio de primera 
enseñanza, doctor Batiiós y Bertrán de Lis; los doctores Cardenal, Esquero d(don 
A. y T.), Galcerán, Sirvent, Saforcada, Viura, Tetradas, Sacanella, Kaupp, Soriano 
Sánchez, Ardevol, Soler Roig, Bellido, San Ricart, Ramos, Dolcet, Pevri, Gudel, 
Roca Bellver, Bartrina, Prió y Coratgean; don Enrique MIr y Miró, por la Escuela 
de Comercio; el comandante de infantería don Manuel García Cuyar; el presidente 
del Congreso, doctor don Luis Cirera, y el secretario, doctor Comas.

Entre los señores delegados extranjeros que asistían, figuraban, el de China, 
señor Liju; Slavik, de la municipalidad del reino de Bohemia; Congrains, del 
Perú; el profesor Sehatzk, de Moscou; el doctor Mantier y el señor Foveau de 
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Courmelles, de París; Vinerta, de Oran; Mónico Sánchez, de Nueva York, y el 
profesor Doumer, de Lille.

También figuraban representantes de las Academias de Medicina y de Ciencias. 

Algunos delegados extranjeros iban acompañados de sus señoras é hijas, 
á quienes las distinguidas baronesa de Bonet y su encantadora hija hicieron 
debidamente y con su proverbial amabilidad, los honores.

També aquest diari, en la seva edició del 17 d’octubre (pàgina 9)22, sota el 
títol “Congreso de la Tuberculosis” presenta una ressenya de la sessió inaugural 
d’aquest congrés que es dugué a terme al Palau de la Música. La ressenya 
comença com segueix: 

El Palacio de la Música Catalana con motivo de celebrar allí su sesión inaugural 
el Primer Congreso español internacional de la Tuberculosis, siendo la nota más 
saliente de la multitud en el mismo congregada, el extraordinario número de 
distinguidas señoras que vistiendo elegantísimas toilettes contribuían á animar y 
dar mayor realce al cuadro. En la puerta de entrada las señoras eran obsequiadas 
con vistosos ramos de flores.

Poco después de las diez y media y á los acordes de la Marcha Real, interpretada 
por la banda de música del regimiento de Aragón, que amenizaba la fiesta, 
pasaron las autoridades y delegaciones á ocupar sus respectivos puestos en el 
estrado.

Ocuparon la mesa presidencial el delegado regio del Gobierno señor Ortega 
Morejón; elgobernador civil don Buenaventura Muñoz, el alcalde señor Roig y 
Bergadá; el delegado del capitán general, general jefe de Estado Mayor, don 
Francisco Rodrigues; el delegado del obispo, arcipreste don Francisco Muñoz; el 
presidente de la Audiencia, don Pascual del Bío; el fiscal, don Miguel Rives; el 
comandante de marina, don Federico Campano; el delegado de Hacienda, señor 
Eulate; el delegado regio de primera enseñanza, señor Batllés y Beltrán de Lis; el 
presidente del Congreso, don Rafael Rodríguez Méndez, y el secretario general, 
doctor Martínez Vargas.

Detrás de la mesa de la presidencia se sentó una comisión del comité de Damas, 
presidida por doña Leonor Canalejas de Farga.

Ocuparon además sitio preferente en el estrado los delegados de los gobiernos 
extranjeros, los señores que componen la Mesa del Congreso, y los representantes 
de las entidades y corporaciones de esta ciudad.

A la figura 13 novament es fa broma sobre la “capacitat” dels metges per matar, 
i se’ls recomana que receptin per defensar-se de les armes de foc. 
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ELS SUCCESSOS DEL 
CLÍNICH

–¿Què passa? 

–Que la policia dispara 
contra l’Hospital y no’ns 
podem defensar. 

–iReceptèu!

Fig. 13. ¡Cu-Cut!. Núm. 497 (30 nov. 1911). p. 762.23

La caricatura fa referència a uns esdeveniments que es produïren arran de la 
publicació d’un article de Rosario de Acuña a la revista El Progreso de Barcelona 
el 22 de novembre de 1911. En l’article, titulat La Jarca de la Universidad, 
s’atacava i insultava durament els estudiants. Veiem els primers paràgrafs 
d’aquest article24:

El Heraldo de Madrid hizo el relato de un suceso, ocurrido a las puertas de la 
Universidad, del que han sido protagonistas unos caballeros estudiantes que se 
pusieron en acecho, a la salida del claustro, para insultar de palabra, y hasta de 
obra, a unas jóvenes estudiantas de la facultad de filosofía y letras; un carretero, 
que pasaba por el sitio del escándalo, puso en fuga vergonzosa a los insultadores 
de aquellas mujeres. Este es el sucedido por el cual se escandalizó el Heraldo, 
llamando jarca a la hueste que acometió a las jóvenes, por la sola razón de ser 
muchachas guapas y estudiantes...

Esto pasa en la Universidad de la capital española. ¿Y qué significa esto? Pues 
nada más que lo siguiente: excepto unos pocos españoles, la mayor parte, 
perteneciente a la categoría social del carretero, y el resto de dicha parte a la 
categoría de los Costa, Pi y Margall, Linares, Giner, y unos poquitos más, todo 
el resto de los españoles no son ni machos siquiera...¡no! porque ni los perros, 
ni los verracos, ni los garañones, ni aún los mochuelos machos, acometen a las 
hembras y hasta se dejan morder, cocear y picar por ellas, con la mayor dulzura 
y benevolencia, y ¿por qué? porque son machos; porque tienen la conciencia de 
su destino, de amparadores y defensores de sus compañeras.

Nuestra juventud masculina no tiene nada de macho; como la mayoría son 
engendros de un par de sayas la de la mujer y la del cura o el fraile y de unos 
solos calzones los del marido o querido resultan con dos partes de hembra: o 
por lo menos hermafroditas por eso casi todos hacen a pluma y a pelo. Tienen, 
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en su organismo, tales partes de feminidad pero de feminidad al natural, de 
hembra bestia que sienten los mismos celos de las perras, las monas, las burras 
y las cerdas, y ¡hay que ver cuando estas apreciables hembras se enzarzan a 
mordiscos; las peloteras suyas son feroces...!

L’article va desfermar les protestes dels estudiants arreu de l’Estat que fins i 
tot denunciaren la revista davant les autoritats25. A La Vanguardia del 26 de 
novembre de 1911 (pàgina 3)26 s’expliquen els fets que succeïren a Barcelona i 
que són caricaturitzats per ¡Cu-Cut!. Com consta al diari, el dia anterior, dia 25, 
els estudiants es reuniren en assemblea al matí per tractar sobre l’article de El 
Progreso: 

En algunos árboles de la plaza de la Universidad aparecían fijados carteles 
manuscritas en los que se leía: «Compañeros: Para daros cuenta de las gestiones 
hechas á propósito del inmundo artículo de El Progreso, se os convoca hoy, día 
25, á las diez y media, en el patio posterior de la Facultad de Medicina. Por el 
honor de nuestras madres, y para demostrar que somos hombres, no faltéis.—

La Comisión.»

Continua explicant aquest diari:

Desde mucho antes de las nueve de la mañana comenzaron ayer á congregarse 
en los patios del Hospital Clínico, anexos á la Facultad de Medicina, gran número 
de estudiantes, siendo escasos los fue asistieron á las primeras clases que se 
dieron en la citada Facultad. 

Los escolares se entretenían en aplaudir y silbar mientras quemaban diversos 
números de El Progreso.

Durant aquell mateix matí es produïren dos incidents greus que acabaren amb 
l’ús de les armes y ferits. La Vanguardia en fa un extens relat del que presentem 
un extracte:

EL PRIMER INCIDENTE

A las nueve y media, dos parejas del cuerpo de seguridad montado acertaron 
á pasar por frente á la verja del hospital, siendo su presencia recibida con 
demostraciones de desagrado.

Entonces el cabo que mandaba a los guardias ordenó sacar loa sables para 
despejar a los escolares apostados en la puerta del establecimiento, resultando 
dos estudiantes heridos, aunque por fortuna levemente.

Tan violenta fue la acometida y tan precipitada que no pudiendo los estudiantes 
huir fueron varios los que rodaron por el suelo.

Especialmente el aludido cabo no hacía más que repartir fuertes mandobles, uno 
de los cuales dejó una huella de medio centímetro de profundidad en la puerta 
del hospital, que es de hierro.
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El cabo, enardecido, penetró en el patio del hospital, precisamente en ocasión 
que el portero cerraba la puerta, dejándole solo en medio de los estudiantes. 

Por fin logró salir del atolladero en que se había metido, no sin antes empuñar el 
revólver para tener á raya á los que le coreaban. 

Este puede decirse que fue el verdadero motivo de lo que mas tarde sucedió.

Al salir el rector de la Universidad, señor barón de Bonet, de dar su clase de 
Obstetricia, los escolares, muy excitados, le rodearon protestando del hecho que 
acababa da cometerse.

Varias veces se vio obligado el rector á arengar á los estudiantes, recomendándoles 
calma, que entraran en clase y que confiasen en él, que ya velaría por el prestigio 
y por el buen nombre de los escolares.

A petición de varios estudiantes, prometió el rector que haría retirar las fuerzas 
de seguridad y de policía que se habían apostado en los alrededores del edificio, 
y así lo hizo poco después, premiando su gestión los escolares con nutridos 
aplausos y vivas al rector. 

La guardia civil.—Pedrea,—Los primeros disparos

A las once y cuarto pasó por delante la fachada del Hospital una sección de 
caballería de la guardia civil, al paso, y entonces dieron muestras los estudiantes 
de mayor excitación. Desde las verjas, de las galerías de los pabellones y desde 
las azoteas se arrojó una verdadera lluvia de piedras. Los guardias desfilaron: 
pausadamente con los sables desenvainados y las tercerolas enfundadas.

Cuando mayor era la confusión se oyeron tres disparos, que no se sabe fijamente 
de dónde partieron.

La guardia civil dio dos toques de atención y poco después dispararon, según se 
dijo, al aire. El ruido de las descargas causo un pánico enorme; los vecinos de las 
calles próximas cerraron las puertas de sus casas, quedando las calles limpias 
de gente.

El tiroteo duró largo rato, haciéndose unos doscientos disparos. En la fachada del 
Hospital se notaban las huellas de los proyectiles.

També L’Esquella de la Torratja, en la seva edició de 1 de desembre de 1911, va 
fer un dibuix al·lusiu a aquest fets:
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CONSELL FACULTATIU

–A vostè li convé un lloc 
de molta tranquilitat... 
Li recomano l’Hospital 
Clinic. 

Fig. 14. L’Esquella de la Torratxa. Núm. 1718 (1 des. 1911). p. 764.27

Com hem pogut constatar en el nostre estudi, i refereix Lain Entralgo (1964), és 
vella a Occident la tradició de satiritzar literàriament o gràfica la figura del metge 
i la seva professió28. Una de les idees recurrents al llarg de la història és presentar 
als metges com a causants de la malaltia, i fins i tot la mort, del seus pacients. 
Podem veure un exemple d’aquestes idees en l’Assaig XXXVII, Del parecido de 
los hijos a los padres29, del filòsof Michael de Montaigne (1533-1592). Escriu:

Es posible que de mi familia haya recibido yo esa natural aversión a la medicina, 
dado que toda condición que sin razón en nosotros nace es viciosa y constituye 
una especie de enfermedad que se ha de combatir. 

La experiencia me ha hecho temer al arte médica, porque, a cuanto conozco, 
no hay razas de gentes que antes enferme ni más tarde cure que la sometida 
a la jurisdicción de la medicina. Su misma salud se altera y corrompe con las 
exigencias de los regímenes. No se contentan los médicos con dirigir la dolencia, 
sino que hacen enfermar a la salud para que nunca se escape de su autoridad. 
¿Acaso no deducen de una salud constante y entera el argumento de una gran 
enfermedad futura? 

Com es lamentava el Docteur Cabanés, en la seva obra La Medicine en caricature 
de 1928: “La nostra professió, des de sempre, ha estat objecte de la sàtira; els 
escriptors, durant diferents èpoques l’han denigrat contínuament, però ningú com 
els caricaturistes, han exercit l’art a les nostres expenses. Cap corporació ha estat 
més maltractada que la nostra.” 

Les revistes estudiades veuen d’aquesta tradició i els atacs als metges i les 
al·lusions a la mort dels pacients que podem veure en les caricatures presentades, 
atenen a aquesta tradició que es troba ja en la antiguitat. Com escriu José Francès, 
escriptor i crític d’art, a la seva obra El mundo ríe de 1921:
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La sombra de Molière se regocija viendo dos caricaturas más contra los médicos: 
una francesa, de Virgile en Pages Folles; otra española de Aguirre, en El Mundo. 
Los médicos han excitado siempre el ingenio de los humoristas. 

I conclou: Y esto se explica. Es como un desquite de la Humanidad, que no 
puede vivir sin ellos… ni con ellos.
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EL LLIBRE D’ESTUDI D’ANATOMIA HUMANA  
DEL DOCTOR FREDERIC DURAN I JORDÀ

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

RESUM: Presentem el llibre d’anatomia humana que utilitzà el doctor Frederic Duran i 
Jordà en la seva àpoca d’estudiant, Anatomia per uso dei pittori e scultori, de Giuseppe 
del Medico (1811). El llibre conté 38 làmines amb dibuixos anatòmics a una tinta, 
que s’acompanyen del nom de les estructures en italià. En 8 d’aquestes làmines es 
poden veure anotacions manuscrites a llapis del jove Duran, on es refereix el nom de 
l’estructura en castellà.  

Paraules clau: Frederic Duran i Jordà, Giuseppe del Medico, anatomia humana. 

RESUMEN: Presentamos el libro de anatomía humana utilizado por el doctor Frederic 
Duran i Jordà en su época de estudiante, Anatomia per uso dei pittori e scultori, de 
Giuseppe del Medico (1811). El libro contiene 38 láminas con dibujos anatómicos a 
una tinta, que se acompañan del nombre de las estructuras en italiano. En 8 de estas 
láminas podemos ver anotaciones manuscritas a lápiz del joven Duran, donde se refiere 
el nombre de la estructura en castellano. 

Palabras clave: Frederic Duran i Jordà, Giuseppe del Medico, anatomía humana. 

Frederic Duran i Jordà fou una figura excepcional de la medicina a casa nostra. 
L’any 2006, en el centenari del seu naixement, es publicaren a la Revista de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (Vol. 21, Núm. 2) varis articles dedicats 
a glosar la seva persona i la seva obra. En aquest treball volem mostrar un llibre 
d’anatomia que el doctor Duran i Jordà utilitzà en els seus anys d’estudiant i que 
ha estat conservat per la seva família. 

Frederic Duran i Jordà finalitzà el batxillerat l’any 1922 i inicià els seus estudis 
de medicina sota indicació del seu pare, ja que ell volia estudiar, inicialment, 
bioquímica. “El jove Frederic va cursar les ciències mèdiques amb aprofitament 
i caldria destacar els notables en Tècnica Anatòmica 1 i 2, Fisiologia i Patologia 
General i els excel·lents en Anatomia Descriptiva 2, Terapèutica, Patologia 
Clínica, i Patologia Clínica Quirúrgica 3” (Duran i Tort, 2006). Es llicencia l’any 
1928, quan tenia vint-i-cinc anys. 

Durant l’època d’estudiant del Duran i Jordà, l’ensenyament d’anatomia a la 
Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, comptava amb tres 
catedràtics, dos específics d’Anatomia i un de Tècnica Anatòmica (dissecció i 
osteologia). 
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Els catedràtics d’anatomia foren els doctors Serés i Planellas. Manuel Serés 
i Ibars, succeí l’any 1922 al doctor Ballès i ocupà la càtedra fins a la seva 
mort l’any 1928. La seva vacant fou ocupada per Salvador Gil i Vernet, recent 
catedràtic de Salamanca. Per la seva banda, Alexandre Planellas venia de la 
facultat vella, havia fet de metge i havia estat catedràtic de parts a Valencia. 
Segons Pedro Pons, recomanava el Testut com a llibre de text. Morí l’any 1927 
en que el succeí el doctor Riera. 

Antoni Riera i Villaret ocupava la càtedra de Tècnica Anatòmica, creada l’any 
1907. El 1917 edità un llibre de text, el Tratado de Técnica Anatòmica i va 
col·laborar en la traducció del Testut. Fou l’any 1927, a la mort de Planellas, que 
va demanar el trasllat a la càtedra d’anatomia, quedant només dues càtedres 
(Corbella, 1996). 

Desconeixem si el doctor Duran utilitzà el Testut, que fou traduït del francès l’any 
1910 (Romero, 2011) o el tractat del doctor Riera en la seva època d’estudiant, 
encara que possiblement serien els dos llibres recomanats pels seus professors. 
Sabem, però, que utilitzà el llibre Anatomia per uso dei pittori e scultori, de 
Giuseppe del Medico, editat a Roma l’any 1811 (fig. 1) .   

Fig. 1. Portada del llibre de Giuseppe del Medico

Begonya Torres Gallardo; Jan Martínez Lozano; Ferran Sabaté Casellas
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El llibre d’estudi d’anatomia humana del Doctor Frederic Duran i Jordà

Duval i Cuyer en el seu llibre Histoire de l’anatomie plastique, editat a París l’any 
1898, dediquen una amplia ressenya a l’obra de Medico. Els tractats d’anatomia 
plàstica destinats als artistes, es reduïen simplement als elements que un artista 
havia de conèixer, és a dir, la miologia i l’osteologia. Eren reduccions d’obres 
d’anatomia mèdica, on s’eliminava tota la informació a òrgans o estructures 
que era innecessària per a un artista Els dibuixos s’acompanyaven d’una breu 
descripció anatòmica. Segons aquests autors, els dibuixos del llibre de Medico 
estaven inspirats en dibuixos no publicats de Géricault i en els de l’obra d’Albinus, 
Tablas del esqueleto y músculos del cuerpo humano (1747). 

El llibre de Guisseppe del Medico del doctor Duran, de 511 x 343 mm, consta 
d’un total de 84 pàgines, 38 de les quals són lamines amb dibuixos realitzats 
amb tinta negra. Alguns exemplars de l’obra, com indica Chouland (1920), tenien 
làmines amb dos colors: negre per delinear els ossos i sanguina per als músculs. 
En altres còpies, es van utilitzar tres colors: negre per als ossos, sanguina per 
músculs, artèries i òrgans interns, i blau clar per a les venes. El llibre de Medico 
va ser adoptat com a llibre de text a l’Académie de France à Rome (Brunet, 
1834). Acadèmia d’art fundada el 1666 per Lluís XIV, i traslladada per Napoleó 
a la Vil·la Mèdici (nom al que és més coneguda) l’any 1803 (Galitz, 2003). 

Del total de les 38 làmines, trobem 8 en les que el doctor Duran hi va fer 
anotacions en la seva època d’estudiant. Com es pot veure a les figures 2 i 3, 
les làmines presenten junt al dibuix, el nom en italià de les diferents estructures 
assenyalades. El jove Duran a les 8 làmines esmentades escrigué alguns dels 
noms d’aquestes estructures en castellà.

Figura 2. Làmines 16 i 17.                               
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Figura 3. Làmines 18 i 20. 

Encara que desconeixem l’ús concret que va tenir el llibre de Medico per al 
doctor Duran, suposem, donades les característiques de l’obra i les anotacions 
del propi Duran, que fou un llibre de consulta complementari utilitzat a mode 
d’atles anatòmic. 
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EL “DOCTOR” MARÍN, UN EMBOSCAT QUE PRACTICAVA LA MEDICINA RURAL A 
LES GUILLERIES DURANT LA POSTGUERRA

TARRÉS i TURON, Josep

RESUM: A les Guilleries s’hi va amagar en Marín, un “Cabo de Sanidad” que va practicar 
la medicina d’una forma oberta i amb el bon record de la gent encara ben viu. Es fa 
referència a diferents vivències de metges rurals per contextualitzar la pràctica de la 
medicina d’en Marín; així, s’exposen casos similars documentats (el “Doctor Ladrillo” o 
Timoteo, l’assistent mèdic del Dr. Moisès Broggi).

Paraules clau: Medicina rural, reportatge de recerca, emboscat, Guilleries

RESUMEN: En las Guilleries se escondió un tal Marín, Cabo de Sanidad que practicó 
la medicina de una forma abierta y con el buen recuerdo de los lugareños, todavía muy 
vivo. Se hace referencia a diferentes vivencias de médicos rurales para contextualizar la 
práctica de la medicina de Marín; de este modo se exponen casos similares documentados 
(el “Doctor Ladrillo” o Timoteo, el asistente médico del Dr. Moisés Broggi).

Palabras clave: Medicina rural, reportaje de investigación, emboscado, Guillerias

LES GUILLERIES DURANT LA POSTGUERRA I EL DOCTOR MARíN

Les Guilleries1 és una comarca natural de Catalunya que està compartida per dues 
comarques administratives: la Selva i Osona. Situada a redós del muntanyam del 
Montseny, es un massís feréstec que ha estat terra de refugi tant de bandolers 
com de carlins2. L’assentament humà3 s’ha anat situant en pobles com Sant 
Hilari Sacalm, Osor... i en masies disperses en tot el territori fins la dècada del 
seixanta4 del segle XX, quan va començar un fort despoblament. Les condicions 
de vida de la comarca han estat les pròpies de la vida rural dels pagesos i de la 
gent de bosc. L’orografia de la comarca va implicar l’aïllament de la població ja 
que, per exemple, a principis del segle XIX existien molt pocs camins aptes per 
a carruatges5.

La postguerra va suposar la continuïtat i fins i tot un revifament de l’activitat 
dels pobles i de l’ocupació de les masies de les Guilleries. En la perspectiva 
d’aquella època, les necessitats de subsistència estaven cobertes amb la magra 
activitat agrícola i ramadera. Però les necessitats socials estaven mal ateses; 
així, per exemple, l’ensenyament de la mainada a les cases de pagès es feia amb 
“mestres” que hi feien estada i les necessitats mèdiques no es podien atendre 
degudament per dues raons, la incomunicació que dificultava el desplaçament 
del metge i la poca disponibilitat de diners.

En aquest entorn, cap a principis de la dècada dels quaranta va arribar en Marín: 
“Els de la Cidera de la vall d’en Bas, van estar al front amb ell. Poc després de 
la guerra ja rondava per aquí”.6 Juan Antonio Marín Ramón va néixer el 1911 a 
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Casas de Benítez, a la comarca de la Manchuela, al sud de la província de Conca, 
al si d’una família nombrosa7. El seu pare era el Regente: “Tenía el mismo 
nombre, Juan Antonio. En su casa ‘regentaba’ una farmacia. Era el que hacia 
las recetas, el boticario. En su casa había una ventanilla por donde se recogían 
las medicinas. El hijo aprendió del padre”.8 Les conviccions republicanes de 
la família els va comprometre fins el punt que “el Regente, era del bando 
republicano. Tuvo una posición importante en el pueblo durante la guerra civil 
pero sin ningún cargo político. Era el más inteligente. Los otros les seguían. Él 
mismo realizó un mitin desde el balcón de su casa. Protegía a los propietarios 
de derechas, por su propio interés” 9. Tanmateix, en Marín va viure en un entorn 
familiar de “medicines” però no es va implicar en la política del seu poble sinó 
que devia marxar cap al front. A l’Arxiu de Salamanca s’ha trobat una fitxa de 
“Haberes” de desembre i gener, sense indicar l’any, on s’hi llegeix: “Juan Antonio 
Marín Ramón. Cabo de Sanidad. Jefatura de Sanidad de Cros [Carabineros] del 
Centro Nuñez de Balboa, 40 que prestaba sus servicios en la 8ª Brigada”.10

A la retirada de la guerra civil devia anar a raure a Hostalets d’en Bas. Aquesta 
fèrtil vall no oferia un lloc prou segur i amb el temps es va anar endinsant al 
Collsacabra i després a les Guilleries. En Marín tenia un caràcter obert i era 
castís; a més coneixia medicines i ungüents i havia practicat la medicina durant 
la guerra. No deuria passar gaire temps sense que comencés a oferir aquests 
serveis a canvi de menjar i silenci. De fet, els guàrdies civils es devien prou 
adonar de la seva presència, és a dir, “Ja el tenien clipat, però ho tapaven. De 
fet, sabien que si es passaven no tindrien més el sac de patates, els conills... 
que els pagesos els regalàvem”11. Les seves intervencions mèdiques es devien 
anar sovintejant, anava d’una casa de pagès a l’altra, oferint els seus serveis. Un 
pagès s’ho deia a l’altre, la seva fama anava augmentant. Estava ben disposat, 
sempre anava a les masies, quan no cobrava amb algun diner ho feia amb la 
dispesa, en menjar i dormir... Els testimonis de les seves intervencions mèdiques 
son amplis i amb molts encerts: “Sembla que un dia en Marín va passar per una 
casa de pagès i va veure una nena que es rebotia de mal. En preguntar què li 
passava, li van respondre que tenia mal d’illada. Després de mirar-se-la, els va 
dir: ‘Aquesta nena té un atac d’apèndix. Si no s’opera ràpidament, es morirà’. Va 
ser operada d’apèndix. Sembla que sobre la taula del menjador, i amb una llum 
de carburo”12 i aquest altre: “El meu fill tenia un gra a la cuixa. El metge d’Amer 
em va dir que s’havia de tallar la cama. Vaig fer venir en Marín i amb una injecció 
es va guarir”13.  Però també va tenir algun desencert: “La meva mare tenia dolor. 
Al poble es parlava d’en Marín, deien que ho feia bé. La mare em va demanar 
que l’anés a buscar. Recordo que el vaig portar pel mig dels horts de sota casa, 
em feia cosa... La va visitar i li va diagnosticar tuberculosi. Però varem anar al 
metge a Girona i era un problema del cor”.14

La clientela s’anava ampliant. Va passar d’atendre masies a cases dels pobles 
d’Osor i Susqueda. Anava mudat, era castís, tenia “palica”... enlluernava a les 
mosses poc acostumades al seu caràcter més castellà: “Eres el marco que 
enmarca mi retrato” li va dir com a floreta a una enamoradissa adolescent. La 
dura postguerra, al voltant del any 1950, va ser una bona època per en Marín. 

 Josep Tarrés i Turon
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El “Doctor” Marín, un emboscat que practicava la medicina rural a les guilleries durant la postguerra

No se sap com però tenia penicil·lina. S’apunten diferents possibilitats: li podia  
arribar de França mitjançant els maquis que passaven per les Guilleries15 o podia 
aconseguir-la d’algun establiment farmacèutic o clínic. De fet, estava en bones 
relacions tan amb el farmacèutic d’Amer, que li preparava les medicines que ell 
receptava, com amb el personal de l’hospital de Vic, on va arribar a estar present 
en una operació16.

L’any 1953 va fer una operació quirúrgica per extreure un tumor al coll d’una mare 
de família a Osor. Els preparatius varen ser secrets però un seguit d’esdeveniments 
varen fer que tot el poble se’n assabentés. L’operació fou un èxit!17.

En Marín, continuava amb les seves activitats mèdiques però amb més 
dificultats: el metge Colomer del poble d’Amer el denunciava, la guàrdia civil 
el detenia, l’empresonava però no li posava el “furriac” (manilles)18; l’endemà 
ja estava lliure... L’activitat social d’en Marín es reduïa a compartir l’amistat 
amb les famílies que l’apreciaven (no era un home de cafè) i a escapades a Vic, 
Barcelona... ja fos sol o amb alguna pagesa de la contrada. Possiblement va estar 
a Casas de Benitez. 

Tanmateix, el temps no passava en va. Es començaven a donar indicis del 
procés de modernització de Catalunya, que culminaria el 1959 amb el “Plan 
de estabilización” de l’Estat espanyol, controlat pel règim franquista. L’activitat 
mèdica sense titulació es devia fer cada cop més difícil. Segons Pascual Martínez: 
“Esta persona que me cuenta todos estos detalles vivía muy cerca de la casa del 
Regente y, por simpatía familiar, se encontraba con la madre de Marín. Un día 
le contó que se había muerto su hijo mayor. Al preguntarle por las razones de 
la muerte, le dijo que se metió en un lío”19. Aquesta possibilitat li devia fer molt 
mal. Per la Setmana Santa de l’any 1959, en Marín s’estava a la Torre (la masia 
que va considerar com la seva llar) i es va posar malalt. Dies després la guàrdia 
civil l’anava a buscar però no se’l varen emportar; la seva família va arribar a 
temps pel enterrament. Aquest és el record de Miquel Banús i Josep Crosas:

–Què recordeu de l’enterrament?

–El van portar de la Torre a Rupit amb un baiard –explica en Josep Crosas (un 
baiard és una caixa lligada a uns pals i que portaven dues persones que s’anaven 
rellevant)- . Hi van assistir la seva mare, la germana i el seu cunyat.

–La mare –afegeix en Miquel– era baixeta. Anava de negre.

–Crec que la germana es deia Patro, de Petronila.

–Sí, recordo que la seva mare exclamava “Hijo mío de mi alma, hijo de mis 
entrañas” – remata en Miquel. 

Aquesta parafernàlia castellana (“el llanto”) va impressionar als assistents a  
l’enterrament.20

La partida de defunció es la següent: “Juan Antonio Marín Ramón. En el 
cementerio municipal de Rupit, obispado de Vic (bis) provincia de Barcelona el 
día veintisiete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve se dio sepultura 
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eclesiástica al cadáver de Juan Antonio Marín Ramón de cuarenta ocho 
años de edad, solter (sic), natural de Casas de Benítez (Cuenca). Falleció de 
muerte natural el día anterior, a las nueve de la mañana, habiendo recibido la 
Extremaunción y la absolución ‘subconditione’. Doy fe. Jaime Bria, Ecónomo”.21 
El “Doctor Marín” està enterrat al cementiri de Rupit.

LA PRACTICA DE LA MEDICINA. QUATRE VIVèNCIES

Els paral·lelismes entre Timoteo i Marín

Moisès Broggi, en el seu llibre “Memòries d’un cirurgià”22, descriu les difícils 
circumstàncies de la pràctica de la cirurgia en temps de guerra: “Moltes vegades, 
a mitja operació quirúrgica sonaven les sirenes, s’apagaven els llums i havíem 
d’acabar la intervenció amb la il·luminació d’una llanterna. En poc temps vam 
tenir ocasió d’adquirir una gran experiència en cirurgia de guerra”. Moisès 
també explica la seva experiència en el front de guerra, on va coincidir amb 
Timoteo, un camperol de la Manxa que feia d’ajudant de l’equip mèdic tant en les 
activitats mèdiques com en les tasques logístiques que comportaven els continus 
desplaçaments. Timoteo tenia els orígens similars als d’en Marín, l’entorn rural de 
la Castella agrícola, i possiblement es devien trobar en situacions similars durant 
la guerra, però el final de les seves vides van seguir camins ben diferents. Pel seu 
interès, es segueix la trajectòria vital d’en Timoteo explicada per Moisès Broggi.

En el transcurs de la guerra es varen formar equips mèdics que actuaven al front. 
Allí, un cirurgià anglès, Tudor Hart, de les Brigades Internacionals va ser ajudat 
per: “Un camperol de la Manxa, que es deia Timoteo Moreno, gairebé analfabet, 
però dotat d’una gran intel·ligència natural, i que aviat es va unir a nosaltres 
sense que [el cirurgià Luis] Quemada hi posés cap impediment”. Timoteo va 
demostrar ser una persona pràctica i plena de recursos que col·laborava en totes 
les activitats. Així, ajudava a les infermeres en les seves tasques de preparació 
del quiròfan i en les de manipulació dels estris d’esterilització; preparava els 
dispositius d’immobilització pels soldats amb fractures i buscava  allotjament, 
menjar i vestimenta per a l’equip mèdic. En definitiva, la guerra per a en Timoteo 
fou no solament una escola de la pràctica de la medicina sinó també una 
experiència de “subsistència” en llocs que no li eren familiars. Afortunadament 
la gent percebia al metges i al seu equip com una força amb disciplina i molt 
respectuosa amb la població civil.

Moisès explica que a la fi de la guerra “Timoteo, amb la seva sagacitat natural, va 
trobar maneres i mitjans de transport per retornar a València i d’allí a Albacete i al 
seu poble Arenas de San Juan, al cor de la Manxa”. Anys més tard, es retrobaren. 
A la postguerra Timoteo va cuidar les vinyes del seu pare i va arribar a ser director 
dels grans cellers de la contrada.

Es inevitable pensar en possibles similituds en la trajectòria vital d’en Timoteo i 
d’en Marín durant la guerra civil. Ara bé, el final de la guerra va ser ben diferent 
per a ells; l’un va poder tornar al seu poble i en Marín es va trobar que la seva 
família havia participat massa activament en el bàndol republicà. En Timoteo 
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devia trobar feina ràpidament en el seu entorn familiar. En Marín estava en una 
situació delicada, ja que no podia tornar al seu poble natal; tenia coneixements 
d’apotecari de la seva etapa familiar d’abans de la guerra i tenia pràctica de 
medicina de les campanyes bèl·liques. Això el devia empènyer a exercir la 
medicina d’amagat en l’entorn rural i feréstec de les Guilleries, que el protegia 
tan físicament com humanament. Però, a diferencia d’en Timoteo, no va poder 
“subsistir” al canvi de la societat a Catalunya quan s’acostava la dècada dels 
seixanta.

Josep Pella, un metge que no era metge23

Josep Pella, nascut a Barcelona el 1890, era fill d’una família benestant i culta; el 
seu pare era advocat però cultivà la història; fou autor de Historia del Ampurdán24. 
Josep es dedicà als negocis familiars, però s’arruïnà i va voler dedicar-se a la 
medicina, la seva gran afecció. Retirat a la Bisbal, segons Xavier Cortadelles, va 
començar la pràctica de la medicina “a poc a poc, donant opinions i consells, i 
va anar fent-se una clientela […] El doctor Pella, com l’anomenava la gent de la 
Bisbal, va fer de metge, tot i que no en va tenir mai el títol. En aquella època, 
la postguerra, els metges anaven a peu i els malalts combinaven pregàries, 
supersticions i remeis populars amb algunes poques visites a doctors, xarlatans 
o curanderos. De tant en tant algun metge de la Bisbal es queixava perquè en 
Josep Pella li feia la competència. Però, ell, metòdic, ordenat i molt ben educat, 
atent i amable, abrigat amb una armilla vermella i equipat amb un maletí molt 
petit, s’acostava, amb el seu caminar ràpid, a totes les cases i tots els masos de 
les Gavarres on el demanaven”. Josep Pella va morir l’any 1971.

A partir d’aquest resum de la història de Josep Pella, extreta de la impecable 
revista Gavarres, és inevitable trobar elements comuns entre l’entorn de les 
Gavarres i el d’altres comarques, com ara les Guilleries, amb unes mateixes 
necessitats de metges i de serveis mèdics.25

Ramon Vinyes, Carles Regàs i Sebastià Iradier. Metges de poble durant la 
guerra civil i la postguerra

La situació dels metges durant la guerra civil il·lustra molt bé el paper dels 
facultatius i la confiança dels seus pacients. El doctor Broggi explica la seva 
situació com a metge republicà de ciutat i com a metge republicà de campanya. 
D’altra banda, en els pobles el contacte és molt directe; al capdavall, la gent es 
refiava dels metges que li oferien confiança independentment de la seva posició 
política. Per aconseguir un estatus de metge de “confiança” cal guanyar-se la 
gent, i això vol temps. La història de dos metges, en Ramon Vinyes d’Anglès i en 
Carles Masferrer de Caldes de Malavella, demostra la confiança de la gent envers 
les seves persones.

Ramon Vinyes va ser regidor de la Lliga a l’Ajuntament d’Anglès i metge titular. 
Durant l’esclat de la guerra civil, segons tradició oral, el comitè d’aquesta població 
fronterera amb les Guilleries va proposar matar-lo per la seva posició de dretes. 
Però, després de moltes discussions no ho van fer,  ja que s’haguessin quedat 
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sense metge. Després de la guerra civil, va retornar a Anglès i va recuperar la 
plaça. Avui se’ls recorda, tant a ell, Ramon Vinyes i Triadó, com al seu fill, Àngel 
Vinyes Miralpeix-Gassó, com a dos grans metges26.

Carles Regàs era el metge titular de Caldes de Malavella fins el 24 de juliol de 
1936, que fou destituït per un acord de l’Ajuntament derivat de les instruccions 
d’àmbit superior del nou règim revolucionari. En la seva substitució es nomena un 
nouvingut, el doctor Sebastià Iradier, que fou portat per un polític local d’esquerres 
per compensar la presència del metge Masferrer, considerat de dretes. Les 
vicissituds polítiques del doctor Sebastià Iradier queden molt ben explicades en 
el llibre del periodista Carles Ribera “Notícia d’un republicà. Biografia i textos de 
Joaquim Aleixandri”27 i que es poden resumir en la participació del doctor Iradier 
en el comitè de Caldes de Malavella com a membre d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, el profit econòmic personal que en va treure, el seu pas a la CNT i la 
seva desaparició de Caldes abans d’acabar el mateix any. L’autor del llibre abans 
esmentat explica així el retorn del metge Carles Masferrer: “El 16 de febrer de 
1937 trobem la readmissió com a metge de l’antic facultatiu inhabilitat en els 
primers dies del conflicte bèl·lic, Carles Regàs. La guerra comença a instar al 
pragmatisme”. 

Però s’ha d’entendre que el retorn de Carles Regàs es devia a l’encaix de la 
seva pràctica mèdica amb la gent de Caldes de Malavella, cosa que el doctor 
Iradier no va aconseguir. El llibre de Ribera explica la trajectòria vital de Joaquim 
Aleixandri, un republicà convençut que va pertànyer al comitè de Caldes i que 
en fou també alcalde durant la guerra civil. El periodista extreu textos escrits pel 
mateix Aleixandri. En un d’ells descriu així al doctor Iradier: “Era de l’ERC, però 
pel que vaig veure era un metge que, no sé per quines causes, no tenia clientela 
i es va haver d’agafar a on va poder. Era un bon metge, intel·ligent, però després, 
a partir del 19 de juliol, vaig comprendre que era un tipo sense escrúpols. Era 
un metge de ciutat, no de pagès, i el seu caràcter no s’adeia amb els pagesos, 
era massa senyor”.

El “Doctor Ladrillo”. Un personatge que feia de metge28

Josep Maria Aroca, nascut l’any 1920, va estar al bàndol republicà durant la 
guerra civil i fou empresonat des de la immediata postguerra. Després de tres 
anys de presó, es va apuntar en el “Destacamento de Trabajadores” per viure 
en semillibertat al Pasteral. D’acord amb la “Ley de Redención de Penas en el 
Trabajo”, l’empresa Burés aconseguí un destacament d’un centenar de presos 
perquè treballessin en la construcció del canal per portar l’aigua del Ter, a la 
sortida de l’embassament del Pasteral, fins a la fabrica Burés situada a Anglès. 
Josep Maria Aroca va recollir les seves vivències al Pasteral en un capítol del 
seu llibre Los republicanos que no se exiliaron, publicat l’any 1969 en ple 
franquisme. A continuació, es fa un resum d’aquest capítol:

Aroca descriu el Pasteral com un “apeiadero”, és a dir una petita estació de tren, 
entre els pobles d’Amer i la Cellera. Com que era un lloc turístic, amb un gran 
salt d’aigua envoltat per uns bonics paratges, de les sis cases que hi ha al costat 
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de l’estació, tres són bars; a més hi assenyala, una casa de pagès a prop, can 
Carreras i d’altres escampades per la plana: can Pujades, can Francisco, can 
Cacique (sic), can Talaya... La primera impressió d’en Josep Maria en baixar 
del tren a l’estació del Pasteral va ser desoladora: només els esperava el cap de 
l’estació i una forta bufada de la tramuntana o possiblement del vent del coll de 
Gria, un corrent d’aire que es forma en el congost del Ter i surt canalitzat pel 
Pasteral.

El centenar d’homes del “Destacamento” necessitaven serveis d’allotjament i 
mèdics. Aroca explica que l’assistència mèdica la portava un metge de la Cellera 
que els presoners anomenaven “Doctor Ladrillo”. Era jove, inexpert i foraster. 
Com que la Cellera era un poble tancat i esquerp, la gent s’estimava més anar a 
la consulta de l’antic metge (segurament el doctor Codina): “El médico sabe más 
por viejo que por médico”. Es deia que el “Doctor Ladrillo” no havia acabat la 
carrera de metge, que havia aconseguit la plaça de titular de metge de la Cellera 
perquè havia guanyat la guerra amb els falangistes. Finalment, en Josep Maria 
el va arribar a apreciar per què tenia bon cor; fins i tot, quan tenia diners –de les 
1,35 pessetes diàries que cobrava del treball al canal– ell el convidava a berenar 
en un dels bars del poble de la Cellera.

És interessant transcriure les fórmules magistrals del “Doctor Ladrillo” que, segons 
Aroca, eren les següents: “Paraula d’honor que és ben veritat: les dues fórmules 
magistrals quasi exclusives del nostre galeno eren el rajol calent per a ús extern 
i aigua amb sal per a ús intern. Per a les luxacions, regirades, masegades, dolors 
musculars... un rajol calent. Per als mals de ventre, mals d’illada, mals de cap... 
un vas d’aigua amb una cullerada de sal de cuina. I en els casos més difícils, 
una aspirina”. A més, el metge disposava d’un ajudant dins el destacament: era 
xofer, però va aconseguir ser el “practicant” sense haver vist mai ni les cobertes 
d’un llibre de medicina.

Aroca explica diferents històries, algunes poc versemblants, que es poden 
relacionar amb la pràctica de la medicina i ajuden a entendre no solament la 
“misèria” i la cultura d’aquella època sinó també l’autor. La primera història es 
refereix al practicant, en Gasol, que tenia quaranta anys i, segons Aroca, estava 
casat amb una dona que quasi li doblava l’edat: és a dir, tenia prop de vuitanta 
anys. Ella li escrivia renyant-lo per les aventures amoroses i li recordava, al final 
de les cartes: “L’únic que haig d’agrair-te en aquesta vida és el que vares fer 
per mi, aquell dia que no podia anar de ventre”. En Josep Maria explica la raó 
d’aquesta escatològica cantarella. La dona d’en Gasol no anava de ventre i va 
demanar ajuda al seu marit, que explica així com ho va resoldre: “Vaig pensar 
que el que obstaculitzava l’evacuació era algun tap, i vaig fer el més lògic: vaig 
agafar un tros de fusta i li vaig fer punta. Amb aquell improvisat estri, vaig furgar i 
furgar fins que va sortir el tap empipador”. Cal recordar que una de les pràctiques 
habituals de l’època eren les lavatives, és a dir, la injecció d’un líquid, aigua sola 
o amb un purgant, per afavorir l’expulsió de la matèria fecal. Bastants cases 
disposaven dels estris adequats per als ènemes, que consistien en un recipient 
amb un tub de sortida i una cànula a l’extrem. De fet, s’entén que el seu ús fos 
tan estès: allò no era nociu i alguna cosa s’havia de fer...
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L’altra història es refereix a les aventures amoroses de l’autor i les seves 
conseqüències. En Josep Maria passa per descriure’s ell mateix com un “donjuán, 
un torero o un conquistador”; senzillament era un foraster que sabia enamorar 
o entabanar les dones de la zona: elles no patien per les xafarderies del poble 
i s’escapaven d’un món pervers, la postguerra. En Josep Maria ens explica que 
va conèixer sis dones. Una tenia els ulls desitjosos i pits grossos. Una altra 
era una nimfòmana amb aspecte de col·legiala òrfena. També va conèixer una 
desllenguada, amb posats d’home però amb un cor molt tendre. “Tot un mostrari 
d’exemplars femenins. Joves, no tan joves, solteres, casades i alguna vídua”, 
que li va fer viure una orgiàstica exaltació dels sentits. I va passar el que havia 
de passar: una d’elles es va quedar embarassada. A Aroca no li agradava la idea 
de casar-s’hi, tant per la seva situació de presoner com per les circumstàncies 
d’edat (ella era més gran), educació (era analfabeta) i sensibilitat (diferents 
gustos i afeccions). Es va plantejar l’avortament però en aquella època per només 
pensar en aquesta possibilitat ja te la jugaves. Finalment, el “Doctor Ladrillo” va 
intervenir, i es va descobrir que la noia li havia parat una trampa.

La recerca en curs sobre l’Aroca indica que l’esperit del capítol sobre el Pasteral 
es verídic. Per exemple, per aquelles dades consta l’existència del doctor Juan 
de la Cruz Albert i Poch a la Cellera; en canvi, no s’ha constatat cap defunció de 
presoners29.

En Marín en relació a Timoteo, Pella, Iradier-Regàs-Vinyes i “Doctor Ladrillo”

De les quatre històries anteriors i del diari de recerca de Bonifaci Marín es poden 
fer comparances amb la història d’en Marín, que practicava la medicina a les 
Guilleries durant la dècada dels anys quaranta i cinquanta.  D’entrada, es poden 
establir similituds amb en Timoteo i en Marín en relació als seus llocs d’origen i la 
coincidència en la seva funció durant la guerra civil, relacionada amb la practica 
mèdica: el primer era ajudant mèdic i el segon “Cabo de Sanidad”.

En el segon text, la distància entre en Marín i en Josep Pella és considerable. La 
característica comuna més important és que tots dos feien de metge sense ser-
ho, en dues comarques naturals ben similars en nom: en Marín feia de metge 
des de l’interior de les Guilleries i en Pella des de l’extraradi de les Gavarres. A 
l’arrelament a aquestes comarques i van arribar per camins diferents: ambdós hi 
van anar per necessitat, però un hi tenia arrelament i l’altre no. A més, tots dos 
anaven ben vestits però les semblances humanes eren ben diferents. L’un, en 
Marín, era físicament com un Sancho Panza, i per les circumstàncies que fossin 
no va poder tenir una única dona. L’altre era físicament alt, més semblant a Don 
Quixot, i va fer de la seva vida una mostra de fidelitat a la seva dona.

El doctor Iradier representa el mal encaix d’un bon metge amb els pacients i, a 
més, la seva trajectòria vital no el va ajudar gens. En canvi, el metge Regàs i el 
metge Vinyes representen la bona relació amb els seus pacients; tots dos tenien 
posicions molt conservadores. En Marín també tenia un bon encaix amb els seus 
pacients però era més progressista. Els pacients van tenir molta confiança en 
Marín i això va fer que pogués estar molt temps a les Guilleries.

 Josep Tarrés i Turon
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Finalment, la història de José M. Aroca és interessant perquè explica alguns 
aspectes de la vida rural de les Guilleries. Així, en Marín s’assembla amb Aroca 
perquè eren conquistadors; sabien enamorar o entabanar les dones de la zona: 
eren prou cultes, havien viscut món i eren forasters. En canvi, les receptes del 
“Doctor Ladrillo” són el contrari de la pràctica mèdica d’en Marín.

Cinc metges i quatre personatges que feien de metge

De les quatre històries anteriors i del reportatge de recerca “Bonifaci Marín”, 
s’han trobat nou persones relacionades amb el món de la medicina: Ramon 
Vinyes, Carles Regàs, Josep Bonifaci, Moisès Broggi, Sebastià Iradier, Josep 
Pella, “Doctor Ladrillo”, Timoteo Moreno i Juan Antonio Marín.

Tots es poden classificar en funció de dos criteris. El primer el del seu objectiu 
vital, simplificat en base a unes posicions conservadores o progressistes que es 
podrien reduir a les seves afinitats polítiques de dretes o esquerres. El segon, en 
funció de la seva titularitat de metge, és a dir, si eren metges o feien de metges 
(i segurament no ho eren). D’acord amb aquesta classificació hi ha quatre grups 
i en cada un d’ells es poden enquibir les nou persones esmentades anteriorment:

En el primer grup s’enquibeixen els metges conservadors: Ramon Vinyes a Anglès 
i Carles Regàs a Caldes de Malavella. Tots dos van tenir una tradició mèdica que 
els va mantenir en el seus llocs d’actuació.

En un segon grup, els metges progressistes: Josep Bonifaci30, Moisès Broggi i 
Sebastià Iradier. Dins aquest grup es podria dir que Bonifaci i Broggi van assentar-
se com a metges amb un nom dins un partit, el PSUC-PCE el primer, i dins una 
especialitat, la cirurgia, el segon. En canvi, Sebastià Iradier, no va aconseguir 
adaptar-se com a metge a Caldes de Malavella.

En un tercer grup, hi ha els que, amb una posició conservadora, feien de metge 
sense ser-ho: Josep Pella i “Doctor Ladrillo”. El primer, va aconseguir una posició 
en la zona de la Bisbal. En canvi, el segon, no es va poder assentar dins la 
comunitat de la Cellera.

Finalment, en el quart i últim grup, on s’enquibeixen els que feien de metge amb 
una posició més progressista: Timoteo Moreno, que va actuar correctament com 
a ajudant de metge durant la guerra civil i Juan Antonio Marín que va tenir una 
bona actuació a les Guilleries,.

COMENTARI FINAL

A la primera part, s’han exposat algunes dades sobre el “Doctor Marín” en base 
al reportatge de recerca “Bonifaci Marín”31 dins un projecte de col·lecció basada 
en l’aventura de la recerca32. A la segona part, s’han documentat històries que 
tenen a veure amb les actuacions d’en Marín per buscar afinitats que ajudin a 
entendre totes les circumstàncies que varen envoltar la seva vida i que poden 
servir com a base per contextualitzar l’entorn o recrear aquestes actuacions. És 
un complement a la tradició oral davant de la dificultat de trobar documentació 
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que parli directament d’en Marín. Això permet, conjuntament amb l’opinió dels 
metges experts, que els textos que es puguin fer, com per exemple, la reconstrucció 
de l’operació de la Maria de can Mic, tinguin versemblança.

Alguns dels resultats preliminars de la recerca s’han esmentat en els paràgrafs 
anteriors. Els resultats finals han de ser fruit de la dedicació i del debat per part 
dels historiadors de la medicina i altres investigadors33.

NOTES

ANNEX 1

Reconstrucció de l’operació quirúrgica d’un tumor al coll de la Maria de can Mic, segons 
diferents testimonis orals. Osor, les Guilleries (la Selva), 1953

10:30 – 10:40. Tot està a punt: la Maria estirada sobre la taula. En Marín, dret, amb 
l’anestèsia a la mà, i el guàrdia civil Cayetano al seu costat. El “Doctor Marín” s’atansa 
davant de la Maria, la mira, li somriu... ella tenca els ulls; en Cayetano, l’aguanta pels 
costats. Només una reacció de angúnia davant l’aplicació de l’anestèsia, la novocaïna. Ara 
cal esperar uns minuts per començar l’operació.

Estan al menjador de can Mic. Hi ha la llum d’una bombeta dalt de la taula d’operacions. 
A més, s’ha habilitat una altra bombeta amb un pàmpol per dirigir la llum a on interessi. 

En Marín s’assegura que tot està en ordre. Els estris han estat degudament esterilitzats: el 
bisturí, la navalla, les tisores... Ell s’ha rentat les mans diferents vegades amb abundància 
d’aigua i sabó, rematant-ho amb l’alcohol. En Cayetano té preparades les gasses 
esterilitzades i els draps blancs, té la bombeta portàtil a punt i està a l’aguait de qualsevol 
imprevist.

10:40. És el moment. En Marín practica una incisió en la base del bony. L’anestèsia ha 
fet el seu efecte: la Maria no s’adona de res. Surt un regalim de sang, en Marín es mira 
en Cayetano. Amb les mans tremoloses però decidides, eixuga la ferida amb la gassa 
esterilitzada.

Continua l’operació. En Marín demana més llum, amb prou feines pot mirar la ferida. 

10:45 – 10:50. En Cayetano agafa la bombeta portàtil, però quan la esta apropant, la 
corrent se’n va. Tots queden a les fosques.

-“¡Luz!”- crida en Marín.

-“Ahora pido la luz de carburo”- li respon en Cayetano.

Torna tot seguit amb el llum. El col·loca al lloc a on li diu en Marín. Continua l’operació 
amb dificultats: no hi ha prou llum.

10:50 – 10:55. No pot continuar l’operació. Li fa por equivocar-se en el tall, provocar 
una hemorràgia... Recorda l’època que va estar suplantant un metge cirurgià a l’hospital; 
allí tenia de tot.

-“¡Ve a buscar los espejos que encuentres en la casa!”- ordena en Marín

-“¿Para que quieres los espejos?- demana en Cayetano.

-“¡Jolín, haz lo que te digo!”.

 Josep Tarrés i Turon
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En Cayetano es mira en Marín que, tot seguit, encén la segona llum de carburo, surt del 
menjador i torna amb un mirall de lavabo.

-“¡Ponlo de la forma que te diga y no te muevas!”- li respon Marin.

Fan diferents proves fins que troben la posició ideal entre els llums de carburo i els seus 
reflexos en els miralls. En Marín ha improvisat una sala d’operacions!.

10:55. L’operació continua. Amb paciència i precisió, en Marín va fent totes les passes de 
l’operació. Utilitza el bisturí, les pinces hemostàtiques, les tisores... S’hi mira molt, neteja, 
fa servir les gasses... 

11:05-11:20. Està cosint les ferides, els talls... i, tot d’una, se’n adona que se li està 
acabant el fil de seda.

-“Quiero más hilo de seda”-, exclama.

En Cayetano busca per tots els llocs, la tauleta on hi ha les eines, el maletí...

-“¡Creo que no hay, lo he mirado varias veces!”.

-“¡Jolín! Necesito hilo, no puedo dejar ésto abierto. Ve a buscarlo donde sea. 

Per Osor, 11:10 – 11:20. En Cayetano surt de can Mic. Baixa carretera avall, truca a la 
porta de la primera botiga que troba, una fleca. De dins, se sent:

-Qui hi ha!

-“Necesito hilo”.

-“Oiga, que esto es una panadería”- li respon el flequer sense immutar-se i continua el 
seu treball.

En Cayetano avança carretera avall. S’atura en una altra botiga de roba. Truca a la porta. 
El balcó de dalt s’obre:

-Que vol?

-“Soy Cayetano de la guardia civil, necesito hilo”.

-Nosotros sólo vendemos ropa - li respon el botiguer mig adormit però amb els ulls 
desperts per guaitar-lo des dels porticons de la finestra.

Arriba a la merceria de la Carme. Truca a la porta. S’obre una llum al fons de la botiga. 
Surt una dona amb una bata.

-“Buenas noches”- li diu al guàrdia civil.

-“Soy Cayetano, necesito hilo de seda blanco”.

-“¿Y usted cree que éstas son horas para venir a comprar?”

-“Lo necesito. Abrame”.

La dona li obre la porta, es posa darrera el taulell. La Carme li mostra una capsa. L’obre i 
li ensenya diferents fils de la capsa. 

-“Tiene que ser hilo de seda blanco”.

-“Parece que no tenemos”.

En Cayetano no se’n sap avenir, no sap què fer i pensa el pitjor: la Maria és dessagnarà...

El “Doctor” Marín, un emboscat que practicava la medicina rural a les guilleries durant la postguerra
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-“Tenemos este hilo de seda rosa”.

-“Démelo. ¿Qué le debo?”.

-“Nada”.

En Cayetano surt de la merceria. Amb el pas ràpid, torna a can Mic. 

11:20 - 11:20:30, preparació (30 segons). En Cayetano entra a la habitació. En Marín 
està impacient.

-“¿De dónde vienes, tan tarde?. Ésto se puede complicar”.

El petit bassal de sang li causa malestar a en Cayetano però s’aguanta.

-“Sólo he encontrado hilo de seda rosa”.

-“Dámelo enseguida”.

11:20:30 - 11:22, neteja (1 minut i mig). El final de l’operació és delicat, en Marín 
esmerça tots els esforços per aconseguir que tot surti be. S’assegura que l’agulla estigui 
ben esterilitzada. La renta, la submergeix en esperit de vi...

11:22 - 11:24, cosida (2 minuts). Aquest és el moment més important. En Marín cus la 
ferida. Ell sap que l’operació és delicada. Hi ha un moment clau, hi ha un punt que si es 
supera tot va de baixada. Aquest moment és quan la ferida queda del tot tancada. Aquesta 
fita es pot representar per un batec del cor. Aproximadament un segon de vida.

11:24 - 11:25, neteja (1 minut). En Marín s’assegura que la cosida està perfecta. 
L’arregla, la neteja. Tot ha anat bé

11:25 – 11:30. En Marín neteja els estris, els endreça...Retiren els miralls, els porten al 
darrera de la porta. En Cayetano neteja la habitació... La Maria aviat tornarà a estar com 
abans. 

 Josep Tarrés i Turon
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ANNEX 2

A les Guilleries, en el triangle imaginari format pels vèrtexs de Rupit, San Martí 
Sacalm i Osor, actuava en Marín

    

           

La Maria de can Mic als seus 100 anys i amb la seva filla

El “Doctor” Marín, un emboscat que practicava la medicina rural a les guilleries durant la postguerra
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El “Doctor Marín”

 

La partida de defunció d’en Marín

 Josep Tarrés i Turon
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Document de Juan Antonio Marín Ramon com a “Cabo de Sanidad”

NOTES

1  Per a més informació vegis: Antoni Pladevall i Àngel Serradesanferm: Sant Hilari 
Sacalm. Capital de les Guilleries. Industria Artesana FITER, Sant Hilari Sacalm i Emili 
Rams i Josep Tarrés (2001). Les Guilleries. Quaderns de la Revista de Girona, 1986, 
núm. 91; Diputació de Girona, Caixa de Girona. ISBN 84-95187-23-X.

2  Tarrés, Josep: “Les Guilleries. Terra de refugi” dins Ausa, 2003, núm. 152, Patronat 
d’Estudis Osonencs, pàg. 195-203. L’article fou impulsat per seu sotsdirector, Rafael 
Ginebra.

3  Pladevall, Antoni: “Les Guilleries. Síntesis histórica y evolución demográfica” dins 
Ausa, 1960, núm 3, pàg. 329-345.

4  Pladevall, op. cit., assenyala les següents ànimes (habitants) a la dècada dels anys 
cinquanta per a les següents parròquies: Osor, 857, sufragània de Santa Creu d’Horta, 
134; Santa Maria del Coll, 80; Susqueda, 434; Sant Martí Sacalm o Cantallops, 124; 
Queròs, 75.

5  Junquera, Xavier i Josep Tarrés: “La descripció dels camins de les Guilleries a finals 
del segle XIX segons els militars” dins Quaderns de la Selva, 2009, núm. XXI, Centre 
d’Estudis Selvatans, pàg. 107-116. Per exemple, a la pàgina 114 del article s’esmenta 
que “el nombre total de carros i carretes a Sau, Susqueda i Osor, és zero”.

6  Entrevista a Josep Crosas procedent del reportatge en curs de publicació Bonifaci 
Marín. Metges a les Guilleries (dues parts acabades) del autor de la present comunicació.

7  Partida de naixement, registre de Casas de Benítez, op. cit.

8  Informació de Pascual Martínez, op.cit. Per més informació de Casas de Benítez vegis 
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del mateix autor: Noticias históricas de Casas de Benítez. Edició de l’autor, Casa de 
Benítez, 1982, i Tradiciones y costumbres de Casas de Benítez. Ayuntamiento de Casas 
de Benítez, 1996.

9  Diverses entrevistes a gent de Casas de Benitez, op. cit. Segons tradició oral (pendent 
de la confirmació documental), El Regente fou afusellat durant la repressió franquista.

10  Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca, també anomenat Arxiu de 
Salamanca.

11  Entrevista a Àngel Muntades, Bonifaci Marín. Metges a les Guilleries.

12  Entrevista, op. cit. que ha estat confrontada i confirmada per altres testimonis orals.

13  Entrevista a Josep Codina, op. cit.

14  Entrevista a Josep Rams, op. cit.

15  Gros, José: Relatos de un guerrillero comunista. Abriendo camino. A.T.E. Barcelona, 
pàg. 180-182. 1977.

16  Entrevistes amb Josep Crosas, Josep Casas... op. cit.

17  La ficció de la reconstrucció de l’operació està en el annex de la present comunicació. 
A Bonifaci Marín hi ha els detalls d’acord amb els testimonis dels entrevistats: Maria de 
can Mic (pacient), Herminía Martorell (la dona del guàrdia civil Cayetano), Maria Carme 
Jordà (la filla de la mestressa de la merceria)...

18  El forrellat, furriac com es diu a la comarca, és com una balda en forma de creu 
escapçada. Una endevinalla de la comarca deia així¨: Pam per aquí, pam per allà, pam 
que penja; que és?

19  Entrevista a Pascual Martínez, op.cit.

20  Citació de l’entrevista amb Josep Crosas, fill de la Torra, i Miquel Banús, estudiós de 
Rupit (autor, per exemple, del llibre Rupit. Pàgines de la seva història) al reportatge de 
recerca Bonifaci Marín.

21  Actualment Xavier Junquera i l’autor d’aquesta comunicació estan fent la recerca dels 
darrers anys d’en Marín (Bonifaci Marín, tercera part?).

22  Broggi, Moisès: Memòries d’un cirurgià (1908-1945). Col·lecció Biografies i 
memòries, 46; Edicions, 62,  pàg. 153, 193-194, 206, 221, 227, 233-235, 248-249, 
279. Barcelona, 2001.

23  Cortadellas, Xavier: “Un metge que no era metge” dins Gavarres, dossier metges i 
manescals,2006, núm. 10, tardor-hivern, pàg. 55-59.

24  Hi ha dues edicions modernes de Historia del Ampurdán: la de l’any 1980 de la 
Família Pella Forgas (ISBN 13: 978-84-300-2278-6) i la de l’any 2007 de l’Editorial 
Maxtor, (ISBN 13: 978-84-9761-372-9).

25  Cal ressaltar també el dossier “Metges i curanderos” de la revista Les Garrotxes, núm. 
4.

26  Segons testimonis orals, i Rams, Emili: Anglès, de la pagesia a la industrialització. 
1998. Ajuntament d’Anglès. També es interessant l’article de Ramon Vinyes publicat 
en el programa de la Festa Major d’Anglès de 1979 i reproduït a la revista Cingles del 
Collsacabra, núm. 56, 2006 amb el títol “La festa major de Tavertet”.

 Josep Tarrés i Turon
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27  Ribera, Carles: Noticia d’un republicà. Biografia i textos de Joaquim Aleixandri. 
Centre d’Estudis Selvatans, Ajuntament de Caldes de Malavella. 2006.

28  Aroca Sardagna, José M.: Los republicanos que no se exiliaron. Ediciones Acervo, 
Barcelona, 1969.

29  Informació facilitada per Lluís Llagostera.

30  S’inclou Josep Bonifaci per la seva vinculació esporàdica a les Guilleries, que va 
originar la realització del diari de recerca sobre la “descoberta” d’un membre del comitè 
central del PSUC a aquesta comarca i que l’autor va confondre amb en Marín; tot plegat 
va conformar el reportatge de recerca Bonifaci Marín. Metges a les Guilleries. Per a més 
informació sobre Josep Bonifaci: Sanchez Agustí, Ferran: “Aportacions a la biografia de 
dos metges il·lustrats (Josep Pascual Campo, Josep Alsinet), un progressista (Manuel 
Codorniu) i un comunista (Josep Bonifaci Mora)” al VIII Congrès d’Història de la Medicina 
Catalana. 1994. Sanchez Agustí, Ferran: Maquis a Catalunya. De la invasió de la vall 
d’Aran a la mort de Caracremada. Pagès editors, Lleida. 2005. També Josep Bonifaci i 
Mora entre Llimiana i les dues Europes del segle XX, Garsineu Edicions, Tremp, 2009. 
D’altra banda, la present comunicació fou motivada per la presentació a Santa Coloma de 
Farners, el 6 de març de 2009, del article de Carles Hervàs, “La Clínica Militar Número 
5: un hospital de les Brigades Internacionals a Santa Coloma de Farners (1938-1939)”, 
a Quaderns de la Selva, núm 20, 2008.

31  La recerca va tenir lloc durant el darrer trimestre de 2006 i, dia a dia, es va fer 
un diari de recerca. Posteriorment s’hi varen fer ajustaments per a transformar-lo en 
un format més periodístic que s’ha volgut anomenar reportatge de recerca. Aquests 
ajustaments consisteixen en separar els aspectes secundaris o d’altres que no es creu 
convenient incloure; alhora alguns noms de persones o llocs es canvien per preservar-ne 
la seva identificació; ara bé, el sentit dels resultats de la recerca s’han mantingut. Un 
cop feta aquesta tria, s’afinen els redactats amb agrupacions de text i de temps per fer 
el reportatge més llegible. La metodologia emprada es presenta en dos congressos: En 
primer lloc, al II Congrés Internacional de Didàctiques. L’activitat del docent: Intervenció, 
Innovació, Investigació, Girona, 3, 4, 5 i 6 de Febrer de 2010. Taller: “El reportatge de 
recerca Bonifaci Marín com a mitjà didàctic. Avenç pràctic de les experiències, exemples 
i propostes”. Comunicació: “El reportatge de recerca com a mitjà didàctic del treball de 
recerca. Una proposta innovadora amb elements de project management”. Organitzador: 
Université de Genève, Universidad de Granada, Universitat de Girona. En segon lloc, al 
congrés internacional EDULEARN10, International Conference on Education and New 
Learning Technologies, Barcelona (Spain), 5-7 Juliol, 2010 es presenta la comunicació: 
“From writing a local research report to understanding novels from Stieg Larsson, 
Paul Auster... Literature, journalism and project management”. Organising committee: 
International Association of Technology, Education and Development.

32  Cal indicar el caràcter multidisciplinari d’aquest projecte que inclou la recerca sobre 
el vell marí del biòleg Enric Ballesteros o la recerca excursionista de Xavier Junquera, vocal 
del Centre Excursionista de Catalunya.

33  Està en curs la sol·licitud de diferents programes de recerca de memòria històrica.
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JOAQUIM ALIER I GÓMEZ (1907-1968), METGE I PSIQUIATRE CATALÀ

SIMÓN-TOR, Josep Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, Guillermo; 
SIMÓN-CASTELLVÍ, Sara Isabel; SIMÓN- CASTELLVÍ, Cristina

RESUM: Esboç biogràfic de Joaquim ALIER (1907-1968), psiquiatra català i tinent 
metge del exèrcit republicà. Passà a l’exili (Veneçuela, Indonèsia i Nova York). Es 
reincorporà a l’Institut Psicotècnic de Catalunya (1954) i acabà de director a l’ ”Institut 
Pere Mata” de Reus.

Paraules Clau. Psiquiatra. Joaquim Alier (1907-1968). Institut Pere Mata de Reus. Exili.

RESUMEN: Esbozo biográfico de Joaquin ALIER (1907-1968), psiquiatra catalàn y 
teniente médico del ejército republicano. Pasó al exilio (Venezuela, Indonesia y Nueva 
York). Se reincorporó al Instituto Psicotécnico de Cataluña (1954) y terminó de director 
del “Institut Pere Mata” de Reus.

Palabras Clave. Psiquiatra. Joaquín Alier (1907-1968). Instituto “Pere Mata” de Reus. 
Exilio.

Joaquim ALIER i GÓMEZ, va néixer a Barcelona, el 20 de juliol de 1907, tercer 
i últim fill de Joan Baptista Alier i Vives, funcionari de duanes (1869-1956), i 
de la seva esposa, Sara Gómez Campdurà (1870-1939). Va estudiar al col·legi 
dels PP. Escolapis del carrer de Diputació de Barcelona i després va emprendre 
la carrera de Medicina. Deixeble i col·laborador del Dr. Emili Mira els últims anys 
de la carrera, es va orientar cap a la psiquiatria i la neurologia.

Els seus professors a la Facultat de Medicina de Barcelona van ésser els següents 
professors: Dr. Antoni Riera Villaret (Tècnica Anatòmica); Dr. Agustí Pedro-Pons 
(Patologia i Clínica Mèdica); Dr. Francesc Ferrer i Solervicens (Clínica Mèdica); 
Dr. Angel Ferrer i Cajigal (Clínica Mèdica III); Dr. Eusebio Oliver Aznar (Patologia 
General); Dr. Antonio Morales i Llorens (Patologia Quirúrgica I);  Dr. Joaquim 
Trias i Pujol (Patologia i Clínica Quirúrgica II): Dr. Josep Bartrina i Thomas 
(Quirúrgica III); Dr. Manuel Saforcada i Ademá (Medicina Legal): Dr. Angel Ferrer 
i Cajigal (Anatomia Patològica); Dr. August Pi i Sunyer (Fisiologia); Dr. Mariano 
Soria Escudero (Oftalmologia); Dr. Mateo Bonafonte i Nogués (Ginecologia); Dr. 
Pere Nubiola i Espinós (Obstetricia); Dr. Antonio Martínez Vargas (Pediatría); Dr. 
Manuel Serés i Ibars (Anatomia II); Dr. Jesús Bellido Golferichs (Farmacologia); 
Dr. Antonio Salvat i Navarro (Microbiologia i Higiene); Dr. Ferran Casadesús i 
Castells (Otorrinolaringologia); Dr. Jaime Peyrí Rocamora (Dermatologia). 

Llicenciat el 1931, va ser cap de servei d’Antropometria de l’Institut Psicotècnic 
de Barcelona i va treballar també a l’Hospital Psiquiàtric de Sant Andreu, on va 
conèixer la que seria la seva esposa, Maria Teresa Aixalà Farreras (1918-1993).

La guerra civil el va fer incorporar a l’exèrcit republicà com a tinent metge del cos 
de tren hospital nº 9, a Martinet-Bellver (Cerdanya). El 5 de novembre de 1938 
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es va casar a Martinet amb Maria Teresa. El viatge de nuvis el van fer anant a 
Barcelona amb una ambulància i portant un xai, que els hi van rostir a l’Hotel 
Continental de Barcelona (Rambla Canaletas, 10), això sí sota la condició de que 
se’l repartirien amb els cuiners donada l’escassetat d’aliments de la època. Van 
passar la resta de la guerra a Martinet, des d’on el 9 de febrer de 1939, hores 
abans de ésser ocupat per les tropes franquistes, van passar la frontera amb la 
resta del servei mèdic i a través de Perpinyà van poder trobar refugi a Blois (cap. 
del departament francès de Loir-et-Cher)*1.

El Dr. Alier, sempre atent a la situació europea del moment, va veure venir el 
conflicte mundial imminent, i després d’un intent d’anar a treballar com a metge a 
Anglaterra, que va fracassar per una confusió de cognoms (Maria Teresa constava 
amb el cognom de soltera, i no va ser identificada com a esposa del Dr. Alier) va 
triar com a altra opció exiliar-se a Veneçuela, a bord del vaixell “Simon Bolívar”, 
arribant a La Guaira el 30 d’abril de 1939. Amb l’ajut d’altres catalans que els 
havien precedit, el Dr. Alier va obtenir aviat el càrrec de metge del Ministerio 
de Sanidad veneçolà per la regió de Barlovento, càrrec que implicava servituds 
increïbles, com la visita de l’extensíssima regió poble per poble, a lloms d’una 
mula, i amb l’accés a molt pocs recursos mèdics i  un reduïdíssim instrumental. 
Com ell mateix va explicar en les seves memòries titulades Barlovento (inèdites), 
la població de la zona només veia el metge quan ell passava per allí amb la seva 
mula.

Després d’un any d’aquest exercici de la seva professió mèdica una plaga de 
formigues alades el va fer fugir i mirar d’aconseguir una altra destinació. Fou tot 
seguit nomenat metge-director de la colònia sanitària infantil de Los Teques 
(Estado de Miranda) i de  Maiquetía (Districte Federal), i el matrimoni es va poder 
establir a la Villa Herminia de Los Teques, on el 28 de juliol de 1941 va néixer 
el primer fill, Roger. 

El 1944 va ser promocionat al càrrec de professor del “Instituto Pedagógico de 
Caracas”, mentre Maria Teresa exercia de traductora a/de l’anglès i el francès per 
al Ministerio de Cultura.

Molt insatisfet de les condicions de vida i de treball de Veneçuela, Joaquim Alier 
va decidir abandonar el país així que es va signar la pau a Europa (8 de maig de 
1945) i a través de Curaçâo, Aruba i Miami (en avió) i d’aquí, en tren, van arribar 
a Nova York (1 de juny de 1945), on va establir contacte amb els representants 
del govern neerlandès per optar a una plaça de metge de les aleshores colònies 
holandeses de les anomenades Índies Orientals. Però el territori estava somogut 
pels intents d’independència dels indonèsics, i fou destinat al territori més tranquil: 
a Hollàndia, la capital oficial de l’illa de Nova Guinea holandesa. Amb aquest 
motiu el Dr. Alier, seguit per la muller i el fill, va passar primer cap a Brisbane 
(Austràlia), després a Borneo i finalment a Hollàndia, on es va establir i li fou 
cedida una casa prefabricada i construïda sobre estaques (per protegirse d’alguns 
animals) que havia abandonat l’exèrcit nord-americà poc després d’acabades les  
 

1 Durant la II Guerra Mundial  bona part de Blois fou destruïda (juny 1940).
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hostilitats amb els japonesos, i que tenia avenços tècnics aleshores inimaginables 
a la Barcelona empobrida de la postguerra.

L’illa de Nova Guinea era dividida en dues parts: Papuàsia Occidental, pertanyent 
als Països Baixos (Nova Guinea Holandesa), actualment província d’Indonèsia, 
i la Papuàsia Oriental (Nova Guinea Australiana), ara estat independent amb 
el nom Papuàsia-Nova Guinea. La capital de la Nova Guinea Holandesa era 
Hollandia, que després ha portat diferents noms: Kotabaru, Sukarnopura i, 
actualment, Jayapura. 

A Hollàndia el Dr. Alier va dirigir (però era l’únic metge, amb dues infermeres 
holandeses) l’Hospital d’Hollàndia, on va estar destinat dos anys i mig. A 
Hollàndia va néixer el segon i darrer fill del matrimoni, Carles, únic espanyol 
nascut en aquells anys en aquelles terres.

Després de trenta mesos de serveis, va ser promogut com a metge de l’Hospital 
Tjilendek, de Bogor (aleshores encara holandès i amb el nom de  Buitenzorg 
= “Sans-Souci”), a l’illa de Java, i li foren concedits sis mesos de vacances, 
ocasió que va servir per tornar a Barcelona amb la família (els nens encara no 
hi havien estat mai), en un viatge paradisíac que va començar a l’aleshores 
encara Batàvia, passant per Singapur, l’estret de Malacca (un dels més llargs 
del món i que fa de separació entre la península de Malacca i l’illa de Sumatra), 
l’illa de Ceilan (ara Sri Lanka), enfocant l’oceà Índic i ascendint pel Canal de 
Suez, fins a la Mediterrània, vorejant les costes italiana i espanyola, l’estret de 
Gibraltar i la costa atlàntica per anar a parar finalment a Rotterdam (el vaixell, 
el “Willem Ruys”, de la K.I.M. no feia escala més que a Anglaterra). En arribar a 
Amsterdam, el Dr. Alier va haver de fer tràmits amb el govern neerlandès, que li 
havia renovat el contracte, i després amb ferrocarril, van arribar a Barcelona el 
7 de desembre de 1948.

Va ser ocasió del retrobament amb metges de l’època de la seva carrera, entre els 
quals un altre professor seu, el Dr. Carles Soler Dopff, i uns companys d’estudis, 
el Dr. Àngel Rivas i, un any més jove, el Dr. Moisès Broggi, amb el qual sempre 
va servar una estreta amistat.

El 30 d’abril de 1949 va iniciar el viatge de retorn a Indonèsia, amb la mateixa 
ruta, i en el mateix “Willem Ruys”, partint de Rotterdam i fent el mateix recorregut, 
fins a desembarcar a Djakarta i després de treballar encara algunes setmanes a 
Bogor fou nomenat sots-director de l’Hospital Neuropsiquiàtric “Grogol”, als 
afores de Djakarta (1949-1951), on es va establir amb la família.

Djakarta, antiga Batàvia, ja era i és la capital d’Indonèsia, a l’illa de Java (Djawa).

La vida activa de la capital el va animar a obrir una consulta mèdica a la mateixa 
Djakarta (carrer Tjikini Raia, 95) on va tenir una clientela notable. Arran de la 
independència d’Indonèsia (1.1.1950), li fou renovat el contracte, ara per al 
govern indonesi, i Maria Teresa, que havia adquirit, com ell, el domini de la 
llengua malaia, va ser sòcia prominent del “Club de la Dona”, on va coincidir amb 
l’aleshores esposa del president indonesi Sukarno (1901-1970), que va convidar 
al palau presidencial el matrimoni Alier en més d’una ocasió.

Joaquim Alier i Gómez (1907-1968), metge i psiquiatre català
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Durant tots aquests anys el Dr. Alier es va anar especialitzant en malalties 
tropicals que havia anat observant ja en els anys de Nova Guinea, i havia 
reunit informacions importants, fotografies de malalts, etc. que comptava amb 
publicar algun dia. Però la situació política i econòmica d’Indonèsia va començar 
a empitjorar (devaluacions de la rúpia de l’ordre de 50 i del 66% el mateix 
any) i malgrat la seva simpatia per Indonèsia, el Dr. Alier i la seva esposa van 
decidir tornar a Barcelona en vaixell, agafant al port de Djakarta (Tandjong Priok) 
el vaixell italià de la Flotta Lauro “Roma”, que salvant petites diferències va 
repetir la ruta del 1948-49, amb la diferència de desembarcar la família Alier a 
Marsella, amb un equipatge format per 25 immenses caixes que es van haver 
d’enviar per ferrocarril a Barcelona: la família tornava pel seu costat, arribant a 
la ciutat el 23 de novembre de 1951.

La inquietud professional i científica del Dr. Alier el va empènyer a tornar als EUA 
i el febrer de 1952, en un accidentat viatge marítim que va faltar poc per que 
fos fatal, van anar el Dr. Alier, la seva esposa i el fill Carles a viure a Nova York, 
deixant Roger a Barcelona per iniciar el batxillerat. Aviat (del 1952 al 1954), 
Dr. Alier va ser psiquiatre resident del Creedmoor State Hospital de Nova York, 
professor de la New School for Social Research, metge consultor del Tribunal 
de Conflictes Domèstics i el darrer any també professor de la New York Private 
University. Mentrestant Maria Teresa Aixalà va treballar per a la Shirley Hector 
Literary Agency i Carles va ser escolaritzat en anglès.

Però el descontentament amb la forma de vida nord-americana i les enormes 
distàncies dels llocs de treball, que limitaven la vida familiar de manera greu, 
van ser la causa de que el matrimoni decidís tornar a Barcelona, on van arribar 
a les acaballes del 1954.

Deia, recordant l’estada de Federico García Lorca al EUA, que a Nova York va 
sofrir més solitud que amb els papús de Nova Guinea, on feu bona amistat amb 
el bruixot del poble, a qui insinistrà en algunes pràctiques de guarició.

A Barcelona el Dr. Alier es va reincorporar a l’Institut Psicotècnic de Barcelona, 
va obrir consulta mèdica privada al carrer Muntaner, 252 (abril de 1955) i el 
1961 va ser nomenat director de l’Institut Pere Mata de Reus. 

Va fundar l’Institut Psicotècnic de Reus, va assistir a diversos congressos mèdics 
(Atenes, 1955; Amsterdam, 1960) i va col·laborar amb el Dr. Pere Puig Muset en 
diversos treballs alguns referents a les operacions de cirurgia ocular, i va publicar 
diversos articles sobre medicina tropical.

Publicà poc, esperant poder acumular informació sobre medicina tropical per  fer-
ne un llibre. També volia publicar un llibre de psicologia.

Un excés d’activitats i l’hàbit invencible de fumar van segar la seva trajectòria 
vital encara en plena creativitat i va morir sobtadament (embòlia cerebral?) en 
el seu despatx, llegint una revista,  a Reus (Baix Camp), el 10 de novembre de 
1968, després de justos trenta anys de matrimoni. La seva vídua el va sobreviure 
fins el 1993.
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EL FILL ROGER DE JOAQUIM ALIER

Joaquim Alier Gómez va tenir dos fills. El segon, Carles, morir jove a Barcelona. 
Roger, el primogènit, nascut com s’ha dit abans a Veneçuela el 1941, va estudiar, 
per satisfer la il·lusió del seu pare, tres cursos a la Facultat de Medicina de 
Barcelona. Com sigui que no era la seva vocació, deixà la carrera de medicina 
per passar a estudiar Filosofia i Lletres.

Roger Alier és va llicenciar finalment en Història moderna (1970). Sostingué, 
el 1979,  la tesi doctoral “Els orígens de l’òpera a Barcelona”, amb la que va 
obtenir la menció cum laude i el Premi Extraordinari de Doctorat, la qual tesi va 
ser publicada per la Societat Catalana de Musicologia (IEC), el 1990. És professor 
de la Universitat de Barcelona des de 1970, i  professor titular de Història  de la 
Musica i Història de l’Òpera des de 1987; també imparteix anualment un curs 
d’òpera  a la Universitat Autònoma de Madrid (a partir de 1993). 

És crític musical  del diari La Vanguardia, i va ser director de la secció de música 
universal de la Gran Enciclopèdia Catalana (1971-1977) i membre fundador de 
la revista Òpera actual, on també publica les seves crítiques. Ha escrit diversos 
llibres sobre el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, així com traduccions i 
comentaris sobre nombrosos textos operístics. És, a més, conferenciant i assessor 
musical de diverses entitats, entre elles “Fra Diavolo”, de Barcelona.

Ultra, ésser una autoritat en el món de l’òpera i la música clàssica, Roger Alier 
es considerat per tothom com un gran i genial divulgador de l’òpera. Ha publicat, 
entre altres llibres, “¿Qué es esto de la ópera?”, “Guia universal de la ópera (3 
vol)”, “Historia de la ópera”, “Sotto voce” i l’obra enciclopèdica “La zarzuela”.

Agraïment. Agraïm profundament al Dr. Roger Alier la seva ajuda i col.laboració 
en la redacció d’aquesta comunicació.

PUIG-MUSET P. i ALIER J.: Some biochemical nexa between Psyche and cancer 
metabolism. First Meeting of the International Psychosomatic Cancer Research Assoc. 
Amsterdam, 1960.
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Dr. Joaquim Alier Gómez (1907-1968)

Dr. Joaquim Alier amb la seva esposa, M.Teresa 
Aixalà. 

Títol d’Acadèmic corresponent de la R.A.M. de Barcelona

Títol de metge especialista en neurología
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SOBRE EL DR. LLUÍS NOGUER I MOLINS (1886-1972)

SIMÓN-TOR, Josep Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, Josep Mª; SIMÓN-CASTELLVÍ, 
Sara Isabel;SIMÓN-CASTELLVÍ, Guillermo L.; SIMÓN-CASTELLVÍ, Cristina

RESUM: Dades biogràfiques sobre el Dr. Lluís Noguer Molins (1886-1972). Relació 
detallada dels seus llibres i de la seva trajectòria universitària a Espanya. Notícia sobre 
la seva activitat docent a l’Universitat “Los Andes” de Mérida, Veneçuela.

Paraules Clau: Noguer Molins. “Exploración clínica práctica”. Universitat “Los Andes” 
(Veneçuela). Dr. Honorato Noguer.

RESUMEN: Datos biográficos sobre el Dr. Luis Noguer Molins (1886-1972). Relación 
detallada de sus libros y de su trayectoria detallada en España. Noticia sobre su actividad 
docente en la Universidad “Los Andes” de Mérida (Venezuela).

Palabras clave: Noguer Molins. “Exploración clínica práctica”. Universidad “Los Andes” 
(Venezuela). Dr. Honorato Noguer.

Hem cregut convenient fer aquest breu estudi sobre l’il·lustre Dr. Noguer per 
diverses raons. En primer lloc, perquè una de les obres d’aquest metge català, 
Exploración clínica práctica, va tenir un enorme i merescut èxit, tant a Espanya 
com a Iberoamèrica, i una extraordinària acceptació no eclipsada per les 
posteriors i excel·lents obres de l’argentí Tiburcio Padilla, el brasiler Arnaldo 
Marques i l’espanyol Juan Surós-Forns. En segon lloc, perquè la figura del Dr. 
Noguer és avui pràcticament desconeguda i la seva esmentada obra cabdal corre, 
per diversos motius, el risc de ser considerada obsoleta i de caure en el complet 
oblit, com han est oblidats els seus altres llibres. 

El Dr. Lluís Noguer i Molins va néixer a Oristà (Osona) l’11 de maig de 1886. 
El seu pare, Honorat Noguer Casanova, era el metge del poble i la seva mare, 
Concepció Molins Sala, mestra de l’escola de noies d’Oristà. Curiosament, i per 
casualitat, el primer autor d’aquesta comunicació va ser, durant gairebé dos 
anys, metge d’Oristà, i va dormir, tot el temps del seu exercici professional en 
aquest poble, a la mateixa habitació on va néixer el Dr. Noguer. 

Noguer i Molins va cursar el batxillerat a l’Institut de Barcelona, el director del 
qual era el Dr. Cortejón. En va aprovar els dos exercicis (15 i 17 de juny de 1904) 
amb la qualificació d’excel·lent i li van expedir el títol de Batxiller el 18 d’agost 
de 1904. 

ESTUDIS DE MEDICINA

Encara que al principi volia ser enginyer, finalment Lluís Noguer i Molins es va 
decidir per Medicina a Barcelona, de manera que el 1903-1904 va fer l’anomenat 

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 249-264, ISSN: 0213-0718



250

Curs Preparatori o d’Ampliació (1r any de la carrera) a la Facultat de Ciències, 
que comprenia les assignatures següents: 

-Ampliació de Física; -Química General.: -Mineralogia i Botànica. - -Zoologia. 

Va començar la part pròpiament mèdica de la carrera (període de llicenciatura) a 
finals del 1904. --Curs 1904-1905 (2n any de la carrera): Va ser alumne intern 
de la càtedra de Fisiologia Humana del Dr. Ramon Coll i Pujol (1845-1915) i 
fou assignat al seu laboratori, que dirigia el Dr. Jesús Bellido i Golferichs (1990-
1952). -- Curs 1905-1906: Va ser alumne intern no pensionat de Cirurgia. --Curs 
1906-1907: Va ser alumne intern pensionat per oposició (número 1) de Cirurgia. 

El 1906 es va inaugurar la nova Facultat de Medicina de Barcelona i el seu 
Hospital Clínic (carrer de Casanova), però el període lectiu no va començar fins 
al gener de 1907. -- Curs 1907-1908: Continua com a alumne intern amb una 
pensió de 500 pessetes anuals. -- Cursos 1908-1909 i 1909-1910 (últim): Va 
ser degà (delegat) dels alumnes interns de la Facultat de Medicina de Barcelona. 
-- Durant l’últim curs va ser nomenat vocal del Comitè d’Organització del I Congrés 
Espanyol de Tuberculosi i vicesecretari d’una de les seccions (4a) de Cirurgia.

 Va acabar la carrera el juliol de 1910 (títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia, 
expedit el 28 d’octubre de 1910). -- Fou doctorat a Madrid el 23 juny de 1913 
amb la tesi doctoral: Contribución al estudio de la linitis plástica de Brinton, 
que va merèixer la qualificació d’excel·lent. 
DOMICILIS D’ESTUDIANT:  1903-1904: Carrer de Sant Pau, 44, pral. --1904-
1905: Carrer d’Ausiàs March, 19, 1r --1906-1907: Ronda de Sant Antoni, 1,3r 
2ª; -- 1097-1908: Carrer del Bruc, 129, 4t1a 

ACTUACIÓ DOCENT, HOSPITALÀRIA I INVESTIGADORA

El desembre de 1913, el Dr. Noguer i Molins va ser nomenat professor auxiliar 
honorari, per al curs 1913-1914, de la càtedra de Patologia Mèdica del professor 
Dr. Martín Vallejo Lobón. 

El claustre de la Facultat de Medicina de Barcelona va acordar nomenar-lo 
professor auxiliar honorari de la càtedra de Patologia Mèdica del Dr. Francesc 
Ferrer Solervicens (1885-1943) per als cursos 1914-1915, 1915-1916, 1916-
1917, 1917-1918 i 1918-1919. 

El 20 d’octubre de 1919 va ser designat professor clínic per al curs 1919-1920, 
i se li va encarregar la Sala de Dones i la direcció de les classes pràctiques 
d’exploració de la Clínica de Patologia General del Dr. Eusebio Oliver Aznar.

Des del curs 1920-1921 fins al 1924-1925 va exercir, per nomenament del 
Rectorat, de professor auxiliar definitiu de la càtedra de Patologia General, i 
va continuar d’ajudant de classes pràctiques i cap de la Clínica de Dones. El 
nomenament de professor auxiliar definitiu el va habilitar per poder presentar-se 
a oposicions a càtedra per al torn d’auxiliars. 

Josep Mª. Simón-Tor; Josep Mª. Simón-Castellví; Sara Isabel Simón-Castellví; Guillermo L. Simón-
Castellví; Cristina Simón-Castellví
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Sobre el Dr. Lluís Noguer i Molins (1886-1972)

De 1919 a 1925 va ser cap de la Sala de Dones de Patologia General, en la qual 
disposava d’un laboratori que li permetia fer les anàlisis i investigacions que, de 
dia o de nit, calien. Gràcies al seu prestigi, va tenir la col·laboració de valuosos 
estudiants interns, entre els quals Lorenzo Gironés Navarro (1902-1955), futur 
titular de la càtedra, i Manuel Martínez González, que arribaria a ser, a més 
d’un il·lustre cardiòleg, el cap dels Serveis Mèdics Municipals de Barcelona. En 
aquesta època, el Dr. Noguer i Molins es va dedicar de forma successiva a fer 
estudis sobre: 

1. Les infeccions. Hi destaquen les investigacions sobre la immunitat i, 
especialment, la creació (el 1924) del Citormón, una proteïna bacteriana 
linfotropa que semblava ser llavors la ideal per a la proteïnoteràpia paraespecífica 
estimulant de la immunitat cel·lular. Aquest tractament va ser considerat el més 
inofensiu i eficaç fins a l’aparició de les sulfamides i els antibiòtics, i es va creure 
que era potencialment útil tant en el tractament i la prevenció de recidives del 
paludisme (malària) com en tot intent de curació de la sífilis terciària. 

L’antiinfecciós del Dr. Noguer, que ell mateix havia batejat com a Citormón, el 
fabricaven els Laboratorios Químico Farmacéuticos ERN i s’administrava en 
injeccions subcutànies d’1ml. 

2. El sistema nerviós vegetatiu. Va confirmar i va demostrar que el vague i el 
simpàtic exercien funcions diferents, sovint antagòniques. 

3. La hipertensió arterial. L’estudi més notable va ser el dut a terme, entre 
1922 i 1927, sobre la hipertensió compensadora del dèficit de la circulació de 
retorn de les extremitats (insuficiència venosa de retorn amb disminució del to 
muscular abdominal), el que va portar a la revelació d’un nou tipus d’hipertensió 
essencial involutiva, la hipertensió per trastorns de la circulació de retorn. Aquest 
nou quadre patològic es veuria afavorit pel dèficit o per la fallada del principal 
factor coadjuvant de la circulació de retorn, el to muscular, especialment el de la 
premsa abdominal i el diafragma. 

Com a corol·lari de les seves investigacions, el Dr. Noguer afirmava, després 
d’una llarga experiència, que la potenciació de la musculatura abdominal, com 
a mètode de tractament de la hipertensió arterial essencial i involutiva, donava 
resultats òptims. 

De 1925 a 1943 Noguer i Molins va ser director en cap del Dispensari de 
Medicina General de la càtedra de Patologia Mèdica del Dr. Agustí Pedro-Pons. 

El 1936, després de publicar un Plan de organización de los estudios de las 
aguas mineromedicinales, va ser nomenat metge de balneari. 

El 1941, juntament amb el metge titular de Sant Carles de la Ràpita, el Dr. José 
Torné Balaguer, va experimentar amb el Citormón en malalts de la zona palúdica 
de l’Ebre, i va arribar a la conclusió que, potser, podria esdevenir un remei capaç 
d’aconseguir la curació definitiva, sense recidives, del paludisme. 

Dins de la seva tasca investigadora, que en aquella època es feia basant-se en 
el trípode següent: observació clínica del malalt, anàlisi de laboratori i proves 
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funcionals, li van interessar, principalment, els trastorns funcionals, els processos 
crònics i la recerca de nous procediments terapèutics. 

Recordava, de vegades, que la recerca de nous procediments curatius, de 
molta importància per ampliar el coneixement sobre la patogènia dels trastorns 
funcionals, li va ser estimulada per  l’aforisme següent, que llavors semblava 
acostar-se força a la realitat: les síndromes agudes es curen amb la terapèutica 
simptomàtica, no així les síndromes cròniques, que aquesta terapèutica manté 
vives. 

OBRES DE NOGUER I MOLINS

I.Exploración clínica práctica

És la primera i la més famosa obra científica de Noguer i Molins, escrita, 
segons explicava el mateix autor, per obviar, en primer lloc, l’inconvenient de 
l’excessiu volum dels llibres d’exploració de llavors, i, en segon lloc, l’observació 
de les freqüents dificultats que experimentaven els alumnes durant les classes 
pràctiques. 

La major part del text de l’edició princeps, publicada l’any 1916, es va preparar a 
la Sala de Dones del Servei de Patologia General de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
Publicat per la llibreria editorial de Vicente F. Perelló (Pelai, 20, Barcelona), el 
llibre tenia 320 pàgines i estava il·lustrat amb 135 figures, la majoria originals. 

La mida del llibre era de 17 x 11 cm, amb enquadernació en tela de color 
bordeus i puntes arrodonides. 

El pròleg que precedeix la primera edició el va fer el Dr. Martín Vallejo Lobón 
(1861-1919), que era catedràtic de Patologia Mèdica de la Facultat de Medicina 
de Barcelona, càtedra de la qual era professor auxiliar el Dr. Nogué. 

D’aquest pràctic i utilíssim llibre, cridaven l’atenció els fantàstics capítols 
dedicats a l’exploració de l’abdomen i dels aparells respiratori i circulatori, que 
comprenien la descripció de les principals lesions, de les dades fisiopatològiques, 
els procediments exploratoris i els símptomes físics de les corresponents 
malalties. Els capítols de les malalties abdominals acabaven amb uns esquemes 
dels símptomes físics (ascitis, esplenomegàlia, pancreatitis, etc.). 

L’exploració del sistema nerviós (motilitat, sensibilitat, reflexos, etc.) s’hi 
exposava magistralment. 

El llibret acabava amb la descripció de les principals síndromes del sistema 
nerviós (radiculars, medul·lars, dels nervis cranials, protuberancial de Millard-
Glüber, pedunculars de Weber i Benedick, etc.) i, entre d’altres, amb un magnífic 
esquema de la síndrome de Brown-Séquard.

L’èxit d’aquesta publicació, amb la qual es va veure complert el vaticini del 
prologuista Dr. Vallejo, “me equivocaría si este libro no lo viéramos, con  
frecuencia, cerca de las camas de nuestros hospitales”, va obligar a noves 
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edicions, sent les més notables, per les seves modificacions i ampliacions, les 
següents: 4a (1927), 5a (1931), 6a (1935), 7a (1939), 8a (1942), 9a (1945) 
i 10a (1947), totes publicades per l’Editorial Científico-Médica (Barcelona). 

La introducció de l’autor a la novena i desena edicions va ser escrita a Caracas 
(Veneçuela), i fou dedicada al professorat i als estudiants de l’Amèrica llatina. 

Després de la defunció de l’autor i fundador d’aquest manual, a partir de la 19a 
edició (1975) va continuar l’obra, en qualitat de coautor, el Dr. Alfonso Balcells 
Gorina, qui ja havia afegit a l’última edició (la 18a), en vida del Dr. Noguer, un 
capítol sobre la història clínica i l’anamnesi del dolor, a més d’unes pautes per a 
l’interrogatori i l’exploració física a les contraportades1. 

El Dr. J. Mª. Prieto Valtueña ha actualitzat les 26a (2006) i 27a (2011) edicions. 
L’última té 550 pàgines i acaba amb un apèndix sobre semiologia psíquica 
redactat pel Dr. Marcó Ribé. D’altra banda, i com a novetat, permet l’accés a una 
guia audiovisual d’exploració neurològica elaborada pel professor José Masdeu 
(fig. 5). 

L’Exploración clínica práctica ha estat una de les obres de medicina espanyoles 
de més èxit, especialment als països hispanoamericans. 

Les primeres edicions d’aquest llibre van complir una de les condicions sobre 
les quals va cridar l’atenció el Dr. Vallejo: “su pequeño volumen permite llevarlo 
en el bolsillo, al acercarse a la cabecera de los enfermos, para consultarlo antes 
y durante la exploración que se trata de realizar ”. Malauradament, aviat les 
successives edicions foren cada vegada més voluminoses i pesades, i el llibre va 
deixar de ser de butxaca i d’ús còmode. 

A Sud-amèrica es va arribar a fer alguna edició pirata d’aquesta obra, cosa que 
no va disgustar ni preocupar el Dr. Noguer, perquè va considerar que això provava 
l’èxit i la difusió aconseguits pel llibre. 

II. Diagnóstico médico (Patología interna) 

Va aparèixer, primer, el 1921 i se’n van arribar a fer cinc edicions, totes 
publicades per l’Editorial Científico-Médica de Barcelona. La 4a i la 5a edicions 
es van preparar a Mérida (Veneçuela) i estaven destinades a facilitar l’estudi dels 
alumnes de la Universitat dels Andes. 

Els exemplars de la 4a edició (1949), la més difosa a Espanya, es caracteritzen 
per tenir 22 x 16 cm (en 4t), 708 pàgines, 168 figures, la majoria originals, una 
làmina en color i enquadernació en tela blava. 

Totes les edicions conserven el pròleg de l’edició princeps, redactat pel Dr. Eusebio 
Oliver Aznar (1864-1938), catedràtic de Patologia General de la Facultat de 
Medicina de Barcelona (1897). 

1 * El Dr. Alfonso Balcells Gorina va ser també l’escollit per a la posada al dia del Manual de 
diagnóstico etiológico, de Gregorio Marañón. Entre els seus nombrosos càrrecs, esmentarem els de 
catedràtic de Patologia General de Salamanca i després de Barcelona (1958), vicerector i rector de la 
Universitat de Salamanca, acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Barcelona (1974) i president 
(1978-1980) de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna).

Sobre el Dr. Lluís Noguer i Molins (1886-1972)
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Aquesta obra va voler ser, com expressà el seu autor, un “compendi” guia de tota 
la patologia mèdica que, en poques pàgines, permetés a l’alumne orientar-se 
sobre el possible patiment del malalt. 

El llibre acaba amb un útil glossari i definició dels termes emprats en 
neuropatologia. 

Declaració d’utilitat per a l’ensenyament

Per reunir condicions pedagògiques excel·lents, claredat en l’exposició, 
originalitat en el mètode i ordre apropiat amb el qual s’exposa un assumpte 
tan vast com la patologia mèdica, previ informe de la Reial Acadèmia, i per 
complir les condicions assenyalades per la R.O. de 28 de febrer de 1908, les 
dues principals produccions del Dr. Lluís Noguer i Molins, l’Exploración clínica 
práctica i el Diagnóstico Médico, van ser declarades, pel Ministeri d’Instrucció 
Pública i Belles Arts, d’utilitat per a l’ensenyament per R.O. de 28 de maig de 
1921 

Entre els tràmits per obtenir l’esmentada declaració d’utilitat per a l’ensenyament, 
va ser necessari un informe del degà Dr. Andrés Martínez Vargas dirigit al 
Rectorat de la Universitat de Barcelona, datat l’11 de març de 1921, en què 
es feia constar que el Dr. Lluís Noguer i Molins exercia el càrrec d’ajudant de 
classes pràctiques a la Clínica de Patologia General de la Facultat de Medicina. El 
corresponent ofici té cert valor històric, ja que va ser un dels primers documents 
escrits a màquina, abans sempre manuscrits, a la Secretaria d’aquesta Facultat .

III. Nuevos fundamentos para la prescripción de regímenes alimenticios (El 
alimento como estímulo) 

Aquest magnífic llibre, de 13 x 20 cm, amb enquadernació en rústica en el llom 
del qual només figura el títol Regímenes alimenticios, té 319 pàgines i va ser 
publicat el 1921 per l’Editorial Científico-Médica. Després de les dues primeres 
parts, que resumeixen les modificacions dels diversos aliments en l’organisme, 
la tercera part s’ocupa del règim alimentari en les malalties i dels principis 
fonamentals per prescriure’ls, i acaba amb un apèndix sobre cuina dietètica en 
què s’indiquen les diverses maneres de preparar els principals aliments. Es tracta 
d’una publicació poc coneguda, però que, avui en dia, encara és interessant. 

IV. Inmunidad e inmunoterapia. (Normas fisiopatológicas y clínicas para el 
tratamiento de las infecciones con vacunas, sueros y proteínas) 

Publicat per l’Editorial Científico-Médica, Barcelona, 1924, aquest llibret va 
servir, en realitat, perquè el Dr. Noguer i Molins fes la presentació oficial a la 
classe mèdica del seu Citormón, proteïna bacteriana linfotropa que produiria un 
augment de la immunitat per estímul limfàtic. El nom del nou medicament volia 
significar que es tractava d’un estimulant de les cèl·lules antiinfeccioses. 

L’efecte beneficiós d’aquest nou medicament estava avalat per una nombrosa 
casuística, que comprenia infeccions agudes, eruptives, viràsiques (xarampió i 
varicel·la) i, especialment, processos supuratius aguts. 
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Nota. Després de l’adveniment de les sulfamides (1940) i els antibiòtics (1945), 
el Citormón va continuar emprant-se com a reforçant de l’acció terapèutica 
d’aquests (Citormón Antiinfeccioso, Citormón Dental) i, fins i tot, en forma 
d’associació antibiòtico-immunitària (Citormón Penicilina, Citormón Micina, 
etc.). 

V. Endocrinología funcional clínica 

L’última obra en què apareix el nostre biografiat va ser la següent: Endocrinología 
funcional clínica, redactada pels doctors R. Alloza i Ll. Noguer i Molins, però no 
s’hi especifica la part que aporta el Dr. Noguer com a coautor. 

Aquest llibre, enquadernat en tela negra i amb sobrecoberta, és un volum de 17 
x 24 cm (en quart perllongat), 356 pàgines i 71 il·lustracions. Publicat el 1963 
per l’Editorial Noguer, els autors el van dedicar al professor Dr. A. Fernández-
Cruz, catedràtic de Patologia General. 

Es compon de dues parts diferents. La primera acaba amb un capítol sobre les 
estudiades pautes que cal adoptar en l’elaboració d’una història clínica, al qual 
segueix un apèndix sobre química i metabolisme dels esteroides. La Segona part 
consisteix en un extens índex endocrinològic que, en ordre alfabètic, sintetitza 
els termes, els símptomes, les síndromes i les malalties endocrines. 

VI. Semiología especial y síntomas clínicos 

Obra publicada per l’Editorial Noguer (Barcelona) el 1960, de 452 pàgines, 70 
il·lustracions i enquadernació en rústica. Va ser un extens resum de les lliçons 
explicades en els dos cursos adreçats als alumnes de Clínica Semiòlogica de la 
Universitat dels  Andes de Mérida (Veneçuela). 

VII. Lourdes y la sugestión 

Aquest és, en realitat, el primer llibre que va escriure. De 91 pàgines, enquadernat 
en rústica, publicat el 1914 per l’Hospitalidad Diocesana de la Inmaculada 
Concepció de Barcelona i imprès per la Tipografía de Perelló y Vergés (Casp, 32- 
Barcelona), és un estudi dedicat a la Congregació de la Immaculada Concepció 
i sant Lluís Gonzaga. 

El que va motivar la publicació d’aquest llibret, que, tot i constar de més de 50 
pàgines, el seu autor anomena fullet, va ser la peregrinació a Lourdes, organitzada 
per l’Hospitalidad Diocesana de la Inmaculada, que havia de sortir de Barcelona 
el 18 juny de 1914. 

El Dr. Noguer va començar a interessar-se pel tema dels miracles per influència 
del seu mestre, el Dr. Martín Vallejo Lobón, qui havia intervingut, a petició del 
cardenal Casañas, bisbe de Barcelona, en l’acreditació d’alguns miracles del 
futur sant Josep Oriol (1650-1702). Aquest havia estat sacerdot beneficiari de 
l’església del Pi, de Barcelona, en la qual força anys després l’esmentat cardenal 
va ser destinat com a ecònom, i fou finalment canonitzat per Pius X el 1909. 
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L’autor entén per suggestió, com li havien ensenyat, tot acte d’inculcar i fer 
penetrar una idea al cervell d’un altre individu, de tal manera que sigui 
acceptada per ell. 

Després d’un complet i magnífic estudi de la suggestió i la seva capacitat 
terapèutica, així com del seu paper en les curacions de trastorns psíquics i 
funcionals a Lourdes, el llibre acaba amb un apèndix en el qual s’exposa, com 
a exemple, la curació veritablement extraordinària de dos casos de malaltia 
orgànica greu, que demostren l’existència de curacions miraculoses, encara que 
siguin poques. Segons el Dr. Noguer, l’acció miraculosa, en virtut de la seva 
mateixa naturalesa, està fora de tota llei humana i és impossible trobar-ne una 
explicació satisfactòria sense acudir a l’existència d’un factor sobrenatural que, 
cal tenir-ho molt present, no s’ha de cercar en totes les curacions que tenen lloc 
a Lourdes. 

Aquest llibret anava destinat, principalment, a les persones molt il·lustrades o 
eminents en el camp del saber que dubtaven de certes curacions esdevingudes 
a Lourdes. 

OPOSICIONS A CÀTEDRA

El 1926 es va presentar a les oposicions, convocades a finals del 1925 (torn de 
professors auxiliars) per a la càtedra de Patologia Mèdica de Barcelona, que feia 
uns anys que havia quedat vacant per la prematura mort (1920) del Dr. Antonio 
González Prats. També s’hi van presentar els doctors Joan Cuatrecasas Arumí, 
Francesc Ferrer Solervicens, Fernando Enríquez de Salamanca Danvila, Agustí 
Pedro-Pons i Santiago Calvo Criado. 

El resultat d’aquesta oposició va trigar a votar-se, i en va resultar guanyador, com 
ho havia predit Cuatrecasas, el doctor Ferrer Solervicens, encarregat de càtedra 
a Barcelona. Va ser l’última de les dues vegades que Noguer es va interessar 
per una càtedra espanyola. La primera vegada només en va signar la sol·licitud, 
sense arribar a presentar-se per fer els exercicis propis de l’oposició, encara que 
va assistir com a oient als orals dels altres opositors. 

POSTGUERRA CIVIL

Després de la Guerra Civil (1936-1939), el tribunal de Depuració del Col·legi de 
Metges de la província de Barcelona el va sancionar  amb la pena d’amonestació 
i inhabilitació durant deu anys per a l’exercici de càrrecs directius o de confiança 
en organismes sanitaris. 

El motiu d’aquesta sanció és inexplicable, ja que el doctor Noguer no va ser 
cap republicà o catalanista conegut, cosa que en la immediata postguerra podia 
equivaldre a l’imputable delicte de ser un “roig-separatista”, llevat que, a banda 
de l’insignificant fet d’haver estat assimilat a oficial metge de Sanitat militar 
republicana durant la contesa, li hagués perjudicat la connotació política del 
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cognom de la seva dona o haver manifestat obertament la seva indignació i repulsa 
davant l’assassinat del seu cunyat Josep. En efecte, el cognom Suñol evocava, 
en aquella època, el catalanisme d’esquerres o el record del polític i diputat a 
Corts català Josep Suñol i Garriga, germà de la seva dona, detingut i afusellat 
(assassinat) quan, en viatge oficial, el cotxe amb què viatjava, juntament amb un 
oficial de l’exèrcit republicà, es va endinsar, inadvertidament, en territori rebel, 
i va caure en mans d’uns soldats enemics en el front de guerra del Guadarrama 
(entre les províncies de Madrid i Segòvia). 

En els primers temps de la postguerra, encara que oficialment no exercia, va 
visitar alguns malalts privats a la consulta del seu germà, metge dentista (Av. 
Diagonal), i més tard ho va fer al seu antic despatx del passeig de Gràcia. 

Pel que fa a la sanitat pública, va continuar col·laborant com a metge de la 
Clínica Hospitalaria de la càtedra de Patologia Mèdica- A del Dr. Pedro-Pons. 

A principis de 1943 va prendre com a ajudant, a la seva consulta particular del 
número 98 del passeig de Gràcia, el metge recentment graduat Enrique Grañén 
Raso, futur psicoterapeuta, que es va fer càrrec d’aquesta consulta quan el Dr. 
Noguer se’n va anar, i fins que aquest va comunicar la seva decisió de quedar-se 
a Veneçuela. 

MATRIMONI

El Dr. Noguer es va casar amb Mª. Lluïsa Suñol i Garriga, filla de Josep Suñol 
i Casanovas i d’Aurora Garriga i Corones, amb la qual va tenir 4 fills: Josep 
(advocat), Lluís (enginyer industrial), Glòria i Alfonso. Aquest últim, el petit, va 
ser el fundador de la desapareguda Editorial Noguer (passeig de Gràcia, 96, al 
costat del familiar edifici Suñol), que, tot i que es dedicava principalment a llibres 
d’art, tenia una secció de publicacions mèdiques. 

El pare de la seva dona era íntim amic i condeixeble de Jaume Carner i Romeu, 
qui va arribar a ser ministre d’Hisenda del tercer govern (desembre de 1931-
juny de 1933) de la Segona República espanyola. Josep Suñol i Casanovas, 
el seu germà Ildefons Suñol i el consogre d’aquest, l’amic Carner, van arribar 
a ser, juntament amb Josep Suñol i Garriga, els homes forts de la Companyia 
d’Indústries Agrícoles, l’empresa sucrera familiar més important de l’època. 

RELACIÓ AMB REVISTES MèDIQUES

El Dr. Noguer va ser col·laborador de la La Clínica. Revista Mensual Hispano-
Americana de Ciencias Médicas. 

La revista mensual Laboratorio. Revista de Ciencias Biológicas y de la Medicina 
Experimental, que va tenir com a col·laboradors personatges de la categoria de 
Santiago Ramón y Cajal, l’historiador Eduardo García del Real, Jaume Ferran i 
Clua i Gustavo Pittaluga, va dedicar el número 139 (novembre de 1928) al Dr. 
Noguer. La portada d’aquest número porta la foto a tota pàgina de l’il·lustre 
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metge, amb un peu que diu: “El Dr. Luis Noguer Molins conocidísimo en el 
mundo científico por su labor clínica y publicaciones médicas” (fig. 11). 

Les esmentades revistes, La  Clínica i Laboratorio, van desaparèixer el 1936, per 
culpa de la Guerra Civil. 

ARTICLES I CONFERèNCIES

El seu llegat com a articulista mèdic és escàs o insignificant perquè, per 
la seva vocació d’ensenyant, a banda de donar conferències, va dedicar, en 
realitat i fonamentalment, gran part de la seva vida a la pràctica de la docència. 
Gràcies a aquesta i a la publicació d’obres importants, va contribuir, sens dubte, 
al prestigi mèdic d’Espanya i al de la Universitat de “Los Andes”, de Mérida 
(Veneçuela), en la qual va desenvolupar una important i fructífera tasca docent. 

Van ser molt aplaudides les seves conferències en les sessions de la Societat 
Mèdico Farmacèutica dels Sants Cosme i Damià, especialment la pronunciada 
el 29 de febrer de 1912 sobre el “Paratifus”, malaltia llavors relativament 
freqüent, i la del 9 març de 1916 titulada “Procedimiento especial para el 
régimen alimentario en los artríticos”. 

També fou considerada molt interessant la conferència pronunciada en plena 
Guerra Civil, el 18 de febrer de 1937, a la Clínica Médica del Dr. Agustí Pedro-
Pons (Hospital Clínic de Barcelona) sobre “Diencefalias parasimpáticas”. 

Segons se’ns ha informat, el 1924 va publicar, en la Revista Médica de Barcelona, 
el resultat de l’estudi de les seves observacions sobre l’equilibri vague-simpàtic 
en individus normals i diatèsics, en el qual arribava a la conclusió que no es 
tractava, com s’admetia, d’un simple equilibri antagònic basculant, sinó d’una 
funció del sistema nerviós vegetatiu dirigida pel psiquisme a través del diencèfal. 
Quedava demostrat que el vague venia a ser com el principal executor dels 
fenòmens o estímuls psicocerebrals, mentre que el simpàtic seria el primordial 
sistema d’enllaç en totes les funcions somàtiques perifèriques, ambdós sistemes 
amb íntimes connexions però amb finalitats diferents. 

Tanmateix, és de justícia fer constar que, si bé no fou un notori articulista 
mèdic, durant el seu període professoral a Veneçuela va publicar nombrosos 
fullets, guies, resums i fitxes semiòtiques per facilitar l’estudi i treball dels seus 
alumnes, la col·laboració dels quals impulsava. També cal esmentar la direcció 
de nombrosos treballs clínics de laboratori i investigació i les tesis de grau, 
sent notable, entre aquestes, la del llicenciat Dr. Vara, titulada Eritrodiagnóstico 
Noguer Molins, que va confirmar conclusions provisionals i prèvies del professor 
Noguer sobre diagnòstics basats en l’estudi dels hematies. 

VIATGE A VENEçUELA

El 1943 un antic alumne veneçolà, de pas per Barcelona, li va suggerir la possibilitat 
d’anar a Veneçuela i experimentar el seu Citormón en una zona palúdica, cosa 
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que li permetria comprovar si el nou medicament era, efectivament, capaç de 
desencadenar una resposta immunitària protectora davant del Plasmodium. 

Després dels preparatius de rigor, entusiasmat i, segons deia el Dr. Joaquim 
Nadal i Baixeras, com si se n’anés de viatge de nuvis, el 1944 va embarcar cap a 
Veneçuela. Quan va arribar a Caracas, i un cop notificada la presència de l’autor 
del llibre Exploración clínica práctica, aviat fou convidat a donar conferències a 
la Facultat de Medicina i al prestigiós Hospital Vargas, on també va organitzar, el 
1945, un Cursillo sobre el Sistema Nervioso Vegetativo. 

Per tal de donar compliment a l’objectiu principal del seu viatge, la comprovació 
de la suposada eficàcia del Citormón com a antipalúdic, va aconseguir ser 
nomenat metge substitut, durant uns mesos, del titular de Tinaquillo (estat de 
Cojedes), poble del nord de Veneçuela en una zona que havia perdut població 
a causa del paludisme. Tanmateix, es va trobar amb el fet que, gràcies al pla 
sanitari nacional del Dr. Gabaldón, la malaltia estava en gran part eradicada, com 
a conseqüència d’haver-se dut a terme el dessecament dels aiguamolls del lloc, 
forma simple i eficaç d’evitar la reproducció dels mosquits anòfels. 

A Tinaquillo (1945) va tenir l’oportunitat d’utilitzar per primera vegada la 
penicil·lina, precisament en unes pneumònies, amb excel·lents resultats. Aquesta, 
que fou el primer antibiòtic descobert, llavors començava, amb restriccions, a 
comercialitzar-se. 

Acabada la seva missió en aquest poble, va ser convidat a donar diverses 
conferències i un curset sobre Fisiologia Patològica a la Universitat dels  Andes 
(Mérida), amb tal èxit que va veure la possibilitat d’arribar a satisfer la seva 
gran il·lusió: ser professor titular d’universitat, categoria docent que, per diversos 
motius, ja li era impossible d’aconseguir a Espanya, la qual cosa va motivar la 
seva decisió de quedar-se a Veneçuela, encara que fos a costa de viure allunyat 
dels seus, esposa i fills. 

L’anomenada Universitat dels Andes es va fundar el 1785. És el principal centre 
cultural de Mérida, ciutat de l’oest de Veneçuela, d’uns 45.000 habitants el 
1945, situada al peu de la Sierra Nevada de Mérida i a 1.641 metres d’altitud. 

La seva noble aspiració es va començar a veure satisfeta el 1947, en ser 
nomenat professor encarregat (a temps complet) de Semiologia I i II (3r i 4t 
any), i va col·laborar com a professor d’aquestes càtedres en cursos posteriors 
(1948-1949, 1949-1050 i 1950 -1951) fins que el 1951 va ser nomenat 
professor titular (a temps complet) de les càtedres de Clínica Semiològica I i II, 
càrrec que va exercir degudament i de manera satisfactòria fins a complir l’edat 
reglamentària de jubilació (1958). 

Molts dels treballs fets pels seus alumnes i revisats pel Dr. Noguer es van incloure 
en la ja esmentada Semiología especial, publicada el 1966 per l’Editorial Noguer 
i dedicada a la meridenya Universitat de “Los Andes”. 

Probablement, la seva aportació pràctica més valuosa a l’ Escuela de Medicina 
de Mérida va ser la fundació d’un modern laboratori per a les càtedres de 
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Semiologia, que va possibilitar l’ensenyament pràctic d’anàlisis clíniques, així 
com el dels motius semiòtics que els justifiquen i la correlació i interpretació dels 
seus resultats. 

Poc abans de jubilar-se (agost de 1957), va ser honrat amb l’atorgament del 
Diploma de Honor i la Medalla de Plata de la Universitat de Mérida. 

RETORN A BARCELONA

Un cop jubilat de professor a Veneçuela, és a dir, després de 14 anys d’estada 
en aquest país (1944-1958), va tornar a Barcelona, on, passat un temps, va 
rebre la grata notícia de la concessió, el març de 1959, de la pensió de jubilació 
corresponent al càrrec exercit com a professor de la Universitat de “Los Andes”. 

De nou a Barcelona, es va reincorporar (1958) com a metge voluntari a la seva 
estimada càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina, regentada 
aleshores pel professor Dr. Arturo Fernández-Cruz y Liñán, desenvolupant una 
bona tasca docent i investigadora. Va continuar prestant algun servei i col·laborant 
en les sessions clíniques d’aquesta càtedra amb el professor Dr. Alfonso Balcells 
Gorina, successor del Dr. Fernández-Cruz quan aquest, el 1966, se’n va anar, per 
trasllat, a ocupar una càtedra a Madrid. 

HOMENATGE

El diari La Vanguardia va publicar el dimecres dia 3 de maig de 1961, “en 
vísperas de un hermoso acto público de homenaje” al Dr. Noguer i Molins, un 
article del professor A. Fernández-Cruz, catedràtic de Patologia General de la 
Universitat de Barcelona, titulat: “El arte clínico y la autenticidad”. Aquest article, 
a més de glossar la vida i l’obra del doctor Noguer, acreditava que aquest, tot i 
haver superat la setena dècada de la vida, es presentava cada matí a la Clínica 
Universitària de Patologia General, on s’envoltava d’alumnes i metges joves als 
quals, davant dels malalts, feia comentaris i exposava idees que encantaven i 
seduïen a tots. 

Els actes de l’homenatge es van celebrar el dia 18 de maig. Van començar a les 
11.30 hores, a la Sala de Dones de la càtedra de Patologia General, on feia 45 
anys havia preparat el llibre Exploración clínica práctica, amb el descobriment 
d’una placa commemorativa en la qual figurava la inscripció següent: 

“Profesor, colaboradores y alumnos de la Cátedra de Patología General en 
homenaje al Dr. Luis Noguer y Molins que en esta sala elaboró su EXPLORACIÓN 
CLÍNICA PRÁCTICA. Barcelona, 18-5-1961; curso 60-61”. 

Amb motiu d’una reforma, aquesta placa commemorativa va desaparèixer, i se 
suposa que està guardada en algun magatzem (fig. 13). 

Després d’aquesta cerimònia, van intervenir amb les seves paraules laudatòries 
el Dr. Juan López Rios, en nom dels metges del Servei, Enrique Pamias Clavell, 
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en nom dels alumnes interns, i el fundador de l’Editorial Científico-Médica, Juan 
Flors. Va tancar l’acte el seu president, el professor Manuel Usandizaga Soraluce, 
catedràtic de Ginecologia i director de l’Hospital Clínic. 

El segon i últim acte de l’anunciat homenatge es va celebrar, a continuació, 
a l’aula de la càtedra de Patologia General de la Facultat de Medicina. Van 
ocupar la presidència de l’acte els professors doctors Agustí Pedro-Pons, Julio 
G. Sánchez Lucas i Arturo Fernández-Cruz. En representació del president del 
Col·legi Oficial de Metges de la Província de Barcelona, hi va assistir el Dr. Josep 
M. Sala Xampeny, secretari de l’entitat. Un cop llegides les principals adhesions 
a l’acte, el Dr. Fernández-Cruz, qui havia llançat la idea de l’homenatge, 
va delectar l’auditori amb la seva natural gràcia, dicció clara i frases de verb 
elegant, destacant la figura i la meritòria obra científica de Lluís Noguer i Molins, 
parlament que va acabar amb una càlida ovació. 

També li van dedicar unes paraules el Dr. Luis Daufí Moreso, professor adjunt 
de la càtedra, el Dr. Manuel Martínez González, director de l’Hospital de Nostra 
Senyora de l’Esperança, el Dr. Ramiro Alloza Berdejo, i els alumnes Ramón 
Castán Sala i José Ma Valle Saval. 

L’homenatjat va obsequiar els assistents amb un discurs, en el qual va agrair, 
primer, amb paraules trencades per l’emoció, la distinció que se li tributava i, 
després, va donar les gràcies per ser-hi present al doctor Agustí Pedro-Pons, a 
qui va reconèixer les moltes coses que li devia, i a una representació de metges 
veneçolans, encapçalats pel Dr. Darío Novoa Montero. A continuació, va justificar 
l’acceptació de l’homenatge perquè el considerava una recompensa o un premi 
a la seva desinteressada i fervorosa dedicació a la medicina i a l’ensenyament 
d’aquesta. 

Va tancar l’acte de la solemne sessió acadèmica el degà de la Facultat, el Dr. 
Sánchez Lucas, amb un breu discurs, en el qual, primer, va afirmar que la 
Universitat se sentia orgullosa d’haver pogut tenir la col·laboració de fantàstics 
metges, com el Dr. Noguer, i, finalment, va dedicar unes paraules d’admiració a 
la sacrificada esposa del doctor Noguer. 

Es van fer ressò de l’homenatge el diari del vespre La Prensa (dijous 18 de maig 
de 1961) i La Vanguardia (divendres 19 de maig), sent aquesta última la que 
més extensament va donar notícies dels actes celebrats. 

LOCALS DE CONSULTA

Se sap que el doctor Noguer va tenir consulta privada en els locals de Barcelona 
següents: 

- El 1919, al carrer d’Ausiàs March, 19, de  3 a 4 de la tarda, precisament al pis 
de la seva residència durant el curs 1904-1905. 

- Avinguda de la Diagonal, 379, pral. (una temporada després de la Guerra Civil). 

- Passeig de Gràcia, 98, 1r 2a (visita diària de 5 a 7 de la tarda). 
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NOTES SOBRE EL DR. HONORAT NOGUER CASANOVA

(Pare del Dr. Lluís Noguer i Molins)

Va néixer a OLOT, el 3 d’octubre de 1858. 

Va ser batejat el 4 d’octubre de 1858 a l’església parroquial de Sant Esteve 
d’Olot, bisbat i província de Girona. 

Partida de baptisme: llibre 32, foli 437 (4 d’octubre de 1858). Hi figuren: 

- Nom: Honorato, Francisco, Pedro. 

- Avis paterns: Luis Noguer i Liberata Giralt.

- Avis materns: José Casanova i Magdalena Fábrega. 

- Padrins: Honorato Martí i Sabina Bober (abans Casanova). 

Batxillerat: Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Barcelona.

Primer exercici del grau de batxillerat: 20 de juny de 1877, amb la qualificació 
d’excel·lent. 

Segon exercici: 23 de juny de 1877, amb la qualificació d’aprovat. 

Residència: Llavors vivia a carretera de Sants, 11-13-15. 

Carrera de Medicina: a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
(Hospital de la Santa Creu, carrer del Carme). 

Expedient acadèmic: 2 excel·lents (Fisiologia i Patologia Quirúrgica) i 9 
notables. 

Va acabar els estudis de Medicina el 1882. 

Títol universitari de Metge Cirurgià, expedit el 6 de maig de 1884. 

Última residència estudiantil a Barcelona: carrer de Sant Pau, 27, 2n. 

Va morir jove, el 1905, a causa d’una tuberculosi pulmonar. Va tenir quatre fills: 
Lluís, el cèlebre autor de l’Exploración clínica práctica, Josep, prestigiós metge 
odontòleg, Maria (directora de l’Escola Municipal de Sordmuts del passeig de la 
Bonanova, Barcelona) i Paquita. 

Reconeixement

Els autors fan constar que aquest treball s’ha pogut dur a terme gràcies a la 
valuosa informació que ha facilitat el Dr. Josep M. Noguer Llerandi, estomatòleg 
de primera, i la seva germana Glòria Noguer de Ferrer, amics dilectes que s’han 
fet, un cop més, creditors del nostre agraïment i de la nostra estimació.

 

Josep Mª. Simón-Tor; Josep Mª. Simón-Castellví; Sara Isabel Simón-Castellví; Guillermo L. Simón-
Castellví; Cristina Simón-Castellví
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Dr. Lluís Noguer i Molins (1886-
1972)

Primera edició (1916) de la 
Exploración clínica pràctica

Portada d’una edició clàssica 
del seu llibre d’exploració 
clínica
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Foto de la mare, Concepció 
Molins Sala, mestra d’escola

Portada del seu llibre Endocri-
nología funcional clínica

Placa d’homenatge al Dr. Lluís 
Noguer i Molins, colocada a 
la sala de dones del servei de 
Patologia General  l’any 1962, 
desapareguda amb les obres de 
reforma

Detall de la presidencia de l’acte d’homenatge, amb els Drs. 
A. Pedro-Pons, L. Noguer-Molins, Sánchez-Lucas i Fernán-
dez-Cruz.   

Foto del pare, Honorat Noguer 
Casanova, metge  cirurgià
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NOTA SOBRE L’OBRA DEL DR. FRANCESC LLORET GIL  
(VALÈNCIA, 1898 – BARCELONA 1973),  

PRIMER CAP DEL SERVEI DE NEUROLOGIA DE L’HOSPITAL  
DEL SAGRAT COR DE BARCELONA

CORBELLA i CORBELLA, Jacint 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM: Nota breu sobre l’activitat, posteriorment poc coneguda, de Francesc Lloret i 
Gil (1898-1973), que fou el primer cap del servei de Neurologia de l’Hospital del sagrat 
Cor de Barcelona i director en els anys de la guerra, essent inhabilitat després de 1939. 
Referència dels treballs que va publicar al Butlletí de l’Hospital   entre 1929 i 1935.

Paraules clau: Francesc Lloret Gil. Hospital Sagrat Cor Barcelona. Neurologia catalana. 
Eritromelalgia 

RESUMEN: Nota breve sobre la actividad, posteriormente poco conocida, de Francesc 
Lloret i Gil (1898-1973), que fue el primer jefe del servicio de Neurologia del Hospital 
del Sagrado Corazón de Barcelona y director en los años de la guerra civil, siendo 
inhabilitado después de 1939. Referencia de los trabajos que publicó en el  Boletín del 
Hospital  entre 1929 y 1935.

Palabras clave: Francesc Lloret Gil. Hospital Sagrado Corazón Barcelona. Neurologia 
catalana. Eritromelalgia 

INTRODUCCIÓ

El Dr. Francesc Lloret i Gil va néixer a València el 18 de desembre de 1898. Va 
fer els estudis de medicina a la facultat d’aquesta ciutat  entre els anys 1916 i  
1923. Va passar el primer curs, que era el d’ampliació d’assignatures de ciències 
(Física, Química, Mineralogia i Botànica i Zoologia) amb normalitat. A partir 
d’aleshores en els sis cursos següents, va passar les 24 assignatures pròpies de 
la facultat de medicina, amb una qualificació única: “Sobresaliente con Derecho 
a Matrícula de Honor”. És doncs un dels expedients més brillants de la facultat 
de medicina de València.  En aquest temps va ser alumne intern per oposició de 
la càtedra d’Anatomia. 

Va restar a València molt poc temps, fins el 1924, malgrat la perspectiva brillant 
que tenia, passant a Barcelona, perquè la família de la seva nòvia, que era 
catalana, va tornar a Barcelona. Va entrar ben aviat a treballar a l’Hospital del 
Sagrat Cor, emblemàtic en el seu servei quirúrgic, per la figura de Salvador 
Cardenal, el cirurgià de més nivell a Catalunya en les acaballes del segle XIX i el 
primer quart del segle XX.  Va entrar en el servei de medicina que dirigia el doctor 
Hermenegild Puig i Sais.   Allà va fer la seva activitat assistencial hospitalària. Es  
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va dedicar més als temes d’endocrinologia i de neurologia. També va fer algunes 
publicacions en el Butlletí de l’Hospital, iniciat l’any 1929. 

Com a complements de la seva formació hem vist dos diplomes o certificacions:

-Certificació del Dr. Mateo Bonafonte, catedràtic de Ginecologia i degà de la 
Facultat de Medicina de la universitat de Barcelona, en el certifica que D. 
Francesc Lloret Gil “ha estat assistint a la Clínica al meu càrrec, com a metge 
ajudant, durant els mesos de juny a octubre, inclosos, havent practicat diverses 
intervencions quirúrgiques a completa satisfacció”.  Signat el 31 d’octubre de 
1925. 

-Diploma,  amb el títol d’Inspector Municipal de Sanitat, expedit el 9 de maig de 
1927, signat pel Director General de Sanitat, F. Murillo, i amb el vist-i-plau del 
ministre. 

-També el full de l’expedient que certifica que va obtenir el títol de doctor en 
exercici fet 28 de juny de 1932 (1).

Al cap de poc temps, el 1931, hi hagué alguns canvis en l’organització de 
l’Hospital. Deixà de ser director el Dr. Josep Bach i Escofet, que fou nomenat 
President honorari de la Junta de govern del Cos facultatiu. Sembla que s’ho va 
prendre malament.  President d’aquesta Junta, va ser el Dr. Puig i Sais, cap del 
servei de medicina, i vicepresident el Dr. Francesc Lloret.  Més tard a partir del 
servei de Medicina Interna es va crear un nou servei, el de Neurologia, essent-ne 
director el Dr. Lloret.   Primer portava un dispensari de Neuro-endocrinologia, 
que visitava els dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 (2). Després Lloret 
fou director de l’Hospital i en aquesta tasca va estar durant els tres anys de la 
guerra. Ocupava aquest càrrec quan es va produir, cap el final de la guerra, en un 
dels  bombardeigs sobre la ciutat de Barcelona, la caiguda d’una bomba sobre 
l’hospital que causà dues morts: el cirurgià Antoni Anguera i Hoppe i la secretària 
Maria del Carme Sànchez (3).  A finals de l’any 1939 ja consta com a cap de 
servei de Neurologia el doctor Antoni Subirana (4, 5).

En els anys de la República havia tingut alguna activitat institucional en 
organismes professionals relacionats amb el Col·legi de Metges i el Sindicat de 
Metges de Catalunya

Lloret fou separat de l’Hospital, depurat pel Col·legi de Metges, i inhabilitat per 
a l’exercici de càrrecs públics en la professió. (v. Bruguera, Gimb. 50). Aleshores 
quedà marginat, en un ostracisme prolongat, del que no en va sortir (5). Es dedicà 
a l’activitat privada com a metge, i no li hem vist cap publicació posterior.  Només 
hem vist el seu nomenament com a Soci Numerari de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Barcelona, el 30 de juny de 1961. El president era aleshores el Dr. 
Joan Gibert-Queraltó.

Va morir a Barcelona el setembre de 1973, en el seu domicili del carrer de 
Provença 233-235. En un anuari mèdic anterior, de 1955, constava com a 
adreça Rosselló 192. 

 Jacint Corbella i Corbella
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL

A més de l’activitat organitzativa ja esmentada, com a cap de dispensari, com 
a cap de servei de Neurologia, i com a director de l’Hospital del Sagrat Cor, en 
un temps de gestió delicada com van ser els any de la guerra, Francesc Lloret va 
dedicar també una certa activitat a la gestió en el marc col·legial i professional. 

Va ser admès en el Col·legi de Metges de la Província de Barcelona, en la sessió 
de la Junta de la Corporació de 14 d’abril de 1924. El president era aleshores el 
doctor Felip Proubasta. 

Va ser elegit membre de la Junta de Govern de l’Acadèmia i Laboratori de Ciències 
Mèdiques de Catalunya, com a Vocal, el 29 de gener de 1930.  El president era 
aleshores el doctor Joaquim Trias. 

Fou elegit membre e la Junta directiva de la secció de Barcelona-ciutat, del 
Col·legi de Metges de Catalunya, amb certificació de 20 de juny de 1934. 

També fou nomenat membre de la Comissió de Deontologia i Anuncis, del Col·legi 
Oficial de metges de Catalunya, el 2 de juliol de 1934. 

La secció comarcal de Barcelona, del Sindicat de metges de Catalunya, el va 
nomenar “Delegat propietari”, per representar a la secció, en l’assemblea de 
delegats del Sindicat, que s’havia de fer a Barcelona els dies 14 i 15 de juliol de 
1934. 

Igualment per a la que s’havia de celebrar a Barcelona els dies 18 i 19 de juliol 
de 1936. 

OBRA ESCRITA 

Un dels punts interessants en l’activitat de molts metges, i que al cap del temps 
queden més enllà dels records de caràcter personal i familiar  són els seus treballs 
escrits, les seves publicacions.  En valorar-les cal tenir en compte el temps en 
que es van fer, el grau de coneixement de la medicina aleshores, i la situació 
professional, amb més o menys competitivitat.  Durant gairebé “sempre”, fins 
a les dues o tres últimes generacions, en el nostre medi el fet de publicar era 
excepcional, perquè per a la majoria de metges no els servia per a res.  Solia 
quedar reduït als qui volien fer activitat universitària o assistència hospitalària 
en institucions d’un cert nivell en ciutats grans.  Lloret es va formar a la dècada 
dels anys vint’s del segle XX. Va tenir activitat hospitalària a la  dels anys trenta’s 
i a partir dels anys quaranta ja va quedar marginat.  Les seves publicacions són 
pràcticament totes de la primera meitat dels anys trenta, en els temps de la 
segona República, i com a fruit de la seva experiència assistencial en el Sagrat 
Cor.  Fins ara hem trobat esmentats, i hem pogut consultar, fins a onze treballs.

*.La tesi de doctorat: “Sobre la eritromelalgia”.   Va ser presentada a Madrid el 
juny de 1932 i va obtenir la qualificació de “Sobresaliente”, és a dir Excel·lent 
amb la terminologia actual. 

Nota sobre l’obra del Dr. Francesc Lloret Gil (València, 1898 – Barcelona 1973), primer cap ...
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*.”Diabetes insípida y embarazo”, article publicat al “Boletín del Hospital de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús” (B.HSC)en el número 2 del primer any 
de la revista, l’octubre de 1929. 

*.”Consideraciones etiopatogénicas sobre un caso  de muerte tímica”, presentat 
a la sessió científica de l’Hospital el 15 de maig de 1929. 

*.”Consideraciones sobre un caso de atrofia muscular”, presentat a la sessió de 
16 d’abril de 1930, (B.HSC, 1930, núm 6). 

*.”Hipotensión arterial”. Publicat a B.HSC, abril 1930, núm. 4. 

*.”Algunas notas para el conocimiento del vértigo de Menière”.  Comunicació a 
l’Acadèmia i Laboratori de Ciències Mèdiques de Catalunya, publicat  als Anals 
de Medicina, abril 1931. Recollit a B.HSC, abril 1931, núm. 8. Recollit també 
a “El Siglo Médico”, 15 d’agost de 1931, t. 88, núm. 4053, p. 164 (i també 
27.12.1930, t. 86, núm. 4020 p. 702).

*.”un caso de paquipleuritis osificante”, presentat a la sessió de 21 de gener de 
1931, publicat a B.HSC, 1932, núm. 9, p. 107.  El signen els doctors Castellà 
i Lloret Gil. 

*.”Nota clínica sobre cálculos salivales”. Presentat a la sessió científica de 20 
d’abril de 1932;  publicat al B.HSC,  ??, p. 58

*.”un caso clínico”. Presentat a la sessió científica de 16 de maig de 1934, 
publicat a B.HSC, desembre 1934, VI, núm. 22 p. 100.  És una història d’una 
nena de dos anys i mig. 

*.”un caso de endarteritis obliterante con síndrome eritromelálgico”. Presentat 
a la sessió clínica de 18 de desembre de 1934, publicat a B.HSC, juny de 1935, 
any VII, núm. 24, p. 34. 

*.”Resultados inmediatos y lejanos de la autohemoterapia en la apoplejía. 
Presentación de enfermo”. Presentat a la sessió de 8 de maig de 1935, publicat 
a B.HSC, juny de 1935, VII, núm. 24, p. 40.  Recollit també a “El Siglo Médico” 
de 16-11-1935, t. 96, núm. 4275, p. 560. 

Notes

1. Informació facilitada documentalment, amb fotocòpia, per la família. 

2. B.HSC, núm. 2, octubre 1929, p. 48.  

3. Agustí Peypoch, Joan: “Història de l’Hospital del Sagrat Cor (1879-1980)” Barcelona 
(Fundació Uriach 1838), 1991, 107 pp. – v.p. 50

4. Ibid. p. 55

5. v.t. Corbella, Jacint: “Història de la Medicina Catalana” (vol. II), Barcelona (Reial 
Acadèmia de Medicina de Catalunya), 2014, p. 796.

6. Bruguera i Cortada, Miquel:  “El tribunal de depuració de responsabilitats polítiques del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (1939-1941)”, Gimbernat, 2008, (**), 50, pp. 
267-291. Veure pàg. 280. Fou sancionat amb “amonestació + 10 anys d’inhabilitació”

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 265-270, ISSN: 0213-0718

 Jacint Corbella i Corbella
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1. Dr. Francesc Lloret i Gil, en acabar la llicenciatura  
de medicina (1923)

2. Retrat del Dr. Francesc Lloret Gil (1961)
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4. Portada de la revista de l’Hospital del 
Sagrat Cor de Barcelona, on va publicar la 
major part dels seus treballs

3. Portada de la seva tesi sobre eritromelàlgia 
(1932)
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ELS DRS. BOTET, UNA NISSAGA DE METGES PER A IGUALADA

BOTET i DEL CASTILLO, Francesc X.

RESUM: Al número 60 de la Rambla Sant Ferran d’Igualada hi podem trobar una bonica 
casa modernista que ha acollit, des de fa més de 100 anys, un metge de la mateixa 
família donant servei als ciutadans d’Igualada. En aquest treball hom resum la vida 
dels dos més emblemàtics, el Dr. Francesc Botet i Pallarès i el Dr. Francesc Botet i 
Casadesús.

Paraules Clau: Botet, Igualada, Hospital Comarcal, Creu Roja

RESUMEN: En el número 60 de la Rambla San Fernando de Igualada podemos encontrar 
una bonita casa modernista que ha acogido, desde hace más de 100 años, un médico 
de la misma familia dando servicio a los ciudadanos de Igualada. En este trabajo se 
resumen la vida de los dos más emblemáticos, el Dr. Francisco Botet y Pallarès y el Dr. 
Francisco Botet y Casadesús (1933-1955).

Palabras Clave: Botet, Igualada, Hospital Comarcal, Cruz Roja

Corria l’any 1924 quan dos íntims amics barcelonins van acabar la carrera de 
medicina. Ara tocava buscar la millor manera d’exercir-la i un d’ells, el Francesc 
Botet i Pallarès va acceptar una plaça de metge de poble a la comarca de l’Anoia, 
concretament a Copons. El Francesc va intentar de totes les maneres imaginables 
convèncer el seu amic Josep Rodríguez que se n’anés amb ell a la Catalunya 
central, però el Josep era molt barceloní, molt urbanita i no volia marxar de la 
seva estimada Barcelona. Van passar els mesos, la situació laboral a Barcelona 
no era massa bona i fou per això que quan el Francesc li va dir que hi havia una 
plaça lliure a Prats de Rei, el Josep va confondre’s amb Molins de Rei i va pensar 
que no era massa lluny de Barcelona i que valia la pena acceptar-la. El problema 
fou que el Josep va tenir una confusió geogràfica: la plaça que li havia comunicat 
el seu amic tenia a veure amb un Rei, però no era a Molins, sinó a Prats de Rei, 
un bonic poblet més al nord que Copons i famós per la batalla que hi tingué lloc 
al 1711 en el decurs de la Guerra de Successió. Podreu comprendre l’esglai i 
posterior depressió que va patir el pobre Dr. Rodríguez quan va ser conscient de 
la seva errada i el desterrament voluntari cap a les terres de l’interior.

Però com els acostuma a passar a les bones persones, aquest fet va ser la seva 
gran sort, perquè allà va conèixer una meravellosa noia igualadina, la Maria 
Enrich, que va ser l’amor de la seva vida i amb la qual va fundar una família 
fantàstica.

El Francesc Botet, per la seva banda, va aconseguir el trasllat a Igualada i es va 
formar en l’especialitat de traumatologia. A la capital de l’Anoia també va trobar 
l’amor de la seva vida, la Isabel Casadesús, filla de l’insigne metge igualadí 
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 Francesc X. Botet i del Castillo

Francesc Casadesús que vivia i visitava al pis principal de la seva casa modernista 
de la Rambla Sant Ferran d’Igualada.

El Francesc i la Isabel es van instal·lar al pis entresol de la mateixa casa i van 
tenir 2 fills, l’Amàlia i el Francesc, nascut l’any 1933. Malauradament, la Isabel 
va morir prematurament i el Dr. Botet, fent honor a l’amor que li havia professat, 
no es va tornar a casar mai més.

Entretant, el seu amic Josep Rodríguez, havia fet un cop de cap i se n’havia 
anat a Paris a formar-se en l’especialitat de toco-ginecologia. En tornar, el Dr. 
Botet, el Dr. Rodríguez i el Dr. Solà, insigne cirurgià barceloní que també va 
desenvolupar la seva carrera professional a Igualada, es van incorporar al sanatori 
dels pares Caputxins, situat al Passeig Verdaguer d’Igualada, i es van encarregar 
de transformar-lo en un modern hospital del segle XX. Per això, durant molts anys 
i fins que no va tenir lloc el trasllat de l’hospital a l’actual edifici de l ‘Avinguda 
de Catalunya, hi va haver 3 sales cadascuna de les quals va ser batejada amb 
el nom d’un dels 3 destacats metges que tant van fer per l’Hospital d’Igualada.

El Dr. Botet anestesiant un pacient intervingut pel Dr. Solà

El Dr. Botet que, a més de traumatòleg, va exercir d’anestesista i radiòleg a 
l’hospital, també tenia consulta oberta a casa seva, a la Rambla Sant Ferran, on 
exercia de metge “global” o el que avui anomenem metge de família, inclosos els 
infants. En aquella època existia el concepte dels “conduïts”. És a dir, els pacients 
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Els Drs. Botet, una nissaga de metges per a Igualada

pagaven una quantitat fixa cada mes al metge de la seva confiança i el metge els 
assegurava una cobertura les 24h del dia, tots els dies de la setmana. Era una 
mena de mútua individual i unipersonal que donava seguretat a les persones en 
una època en que la cobertura sanitària era molt més precària que l’actual i, per 
descomptat, no era ni universal ni gratuïta.

Del Dr. Francesc Botet, se’n poden dir moltes coses i totes bones, però la qualitat 
que destacava per sobre de totes les altres era la seva bonhomia.

L’any 1938, amb 37 anys, ell i el Dr Rodríguez, que ja eren pares de família, van 
ser reclutats per l’exèrcit republicà i van participar com a metges en la batalla 
de l’Ebre. En acabar la guerra, tots dos van purgar amb uns mesos de camp de 
concentració la seva pertinença a l’exèrcit legítim.

Alhora, cal recordar que el Dr. Botet va amagar a casa seva, durant tota la 
guerra, la seva cunyada, la germana de la seva dona, la monja escolàpia Josefina 
Casadesús, que va arribar des de Barcelona fugint de les matances de religiosos.

Després de sortir del camp de concentració, el Dr. Botet va recuperar el seu cotxe 
que un pacient seu li havia mantingut amagat tota la guerra en un paller d’una 
casa de pagès. L’alegria li va durar dos dies, perquè el cap de la Falange local l’hi 
va requisar i, atès que vivia a la mateixa Rambla Sant Ferran, el Dr. Botet l’havia 
de veure passar cada dia en el seu propi cotxe mentre ell havia de travessar 
caminant tota la ciutat per anar a treballar a l’hospital.

El Dr. Botet i el Dr. Rodríguez davant de l’Hospital Comarcal
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El Dr. Francesc Botet i Pallarès era un gran afeccionat a l’esport. A Barcelona 
vivia al barri de la Ribera, prop de Santa Maria del Mar, i pràcticament cada dia 
baixava a nedar al mar.

Al poc temps de ser a Igualada, va impulsar la construcció de la piscina del Molí 
Nou que va ser inaugurada el 1934 amb el naixement del Club Natació Igualada, 
que el va reconèixer, anys més tard, com a soci d’honor.

Va col·laborar sempre desinteressadament amb tot allò que estava relacionat 
amb l’esport. Feia el reconeixement mèdic i signava les fitxes federatives de 
la majoria d’esportistes igualadins i anoiencs. Donava cobertura mèdica a la 
majoria d’esdeveniments esportius de la comarca i tractava tots els esportistes 
que patien lesions. 

La seva dedicació altruista al món de l’esport li va valdre molts reconeixements 
de les federacions de Futbol, Boxa, Patinatge, Ciclisme i Natació. A més, durant 
molts anys, la Unió Ciclista Igualadina va organitzar una prova ciclista en 
memòria del Dr. Botet Pallarès i la Unió Esportiva Montserrat organitza, des 
de l’any posterior a la seva mort al 1979, el Trofeu de futbol “Ciutat d’Igualada 
memorial Dr. Botet”, que a l’any 1995 es va convertir en Memorial Drs. Botet per 
incorporar-hi, també, al seu fill, prematurament traspassat.

Molta gent d’Igualada i l’Anoia pot explicar anècdotes que reflecteixen la 
bonhomia del Dr. Botet Pallarès. Val a dir que mai va cobrar als pacients d’origen 
humil que accedien a la seva consulta i que sabien que serien tractats igual que 
els que pagaven. Fins i tot els donava les medicines que necessitaven o els les 
pagava de la seva butxaca. La seva bondat arribava a l’extrem de visitar i donar 
medicació als guàrdies civils i les seves famílies del quarter d’Igualada que, en 
cas de malaltia, tenien l’obligació d’acudir a l’Hospital Militar de Barcelona en 
una època en que el viatge durava més de dues per una carretera nacional II que 
havia de pujar el port del Bruc i passava per l’interior de múltiples poblacions.

L’any 1943, el Dr. Francesc Botet i el Sr. Josep Farrés funden l’Assemblea local 
de la Creu Roja a Igualada. El Dr. Botet en va ser el primer president fins al 1966 
quan fou rellevat pel seu fill. La seva obra al capdavant de la Creu Roja va ser 
com una extensió de la seva tasca humanitària duta a terme com a metge. En 
aquells anys, l’activitat de l’entitat era eminentment de socors i emergències. Els 
voluntaris eren sanitaris i camillers que actuaven en accidents i urgències, amb 
actuacions ‘in situ’ i posteriors trasllats a l’hospital d’Igualada.

Els anys passen i la gent va morint, però molts igualadins encara recorden aquell 
metge elegant que vestia guants i barret a l’hivern, que no s’enfadava mai, 
que sempre tenia una paraula amable i que estava disposat a ajudar a qui ho 
necessités, qualsevol dia i a qualsevol hora. Generós i bona persona serien els 
dos adjectius que definirien la personalitat del Dr. Botet i Pallarès que va morir 
l’any 1979 d’un enfisema pulmonar, als 66 anys.

El 27 de març de 1933 va néixer, a la casa modernista de la rambla Sant Ferran, 
Francesc Botet i Casadesús, fill del Dr. Francesc Botet i Pallarès i nét del Dr. 
Francesc Casadesús i Bas. Va estudiar a l’Escola Pia d’Igualada, es va llicenciar 

 Francesc X. Botet I del Castillo
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en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona i es va formar en l’especialitat 
de cirurgia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El cap d’any de 1962, 
el Francesc el va passar a Salamanca, convidat per un company resident de 
l’hospital de Sant Pau. Allà va conèixer la María Dolores, una guapa salmantina 
amb més aspecte de danesa que de castellana pel seu cabell ros i els seus ulls 
verds, filla d’un catedràtic de dret de la Universitat de Salamanca. Després d’un 
prometatge complicat per la distància, que obligava a en Francesc a conduir tota 
la nit dels divendres per passar el cap de setmana amb la seva promesa i tornar 
a passar tota la nit del diumenge conduint per arribar a primera hora del matí, 
just a temps de començar a treballar, es van casar el 1963 i es van instal·lar al 
pis principal de la casa on havia nascut, la casa del seu avi el Dr. Casadesús. 
Així doncs, durant una colla d’anys, dos doctors Botet van estar oferint els seus 
serveis als ciutadans d’Igualada a la mateixa casa, un al pis principal i l’altre a 
l’entresòl. Des que va obtenir el títol d’especialista en Cirurgia i Traumatologia, 
el Dr. Botet i Casadesús va desenvolupar tota la seva activitat professional a 
Igualada.

Drs. Botet. Pare fill i nét

Podem dir que les passions del Dr. Botet van ser, per aquest ordre, la seva família, 
la cirurgia, la Creu Roja i l’esport.

A banda d’un gran jugador de tennis, el seu esport preferit, fou un molt bon 
nedador i això li va permetre sumar a totes les vides salvades com a cirurgià la 
de dos banyistes imprudents en dies de tempesta, un a Calafell i l’altre, anys més 
tard, a la platja portuguesa d’Estoril.

Va tenir dos fills, la Meritxell i el Xavier. Aquest darrer també va esdevenir, al cap 
d’uns anys, cirurgià i ha mantingut oberta la consulta que fou del seu pare a la 
rambla Sant Ferran. 

En l’àmbit de la Creu Roja, el Dr. Botet Casadesús va rellevar el seu pare com 
a president de l’assemblea local d’Igualada l’any 1966 i ho va ser fins a la seva 
mort l’any 1995. La joventut i capacitat del nou president va donar un important 
impuls a l’entitat que va assumir diferents reptes abastant noves àrees d’actuació, 
que s’afegien als socors i emergències, entre les que podem destacar l’atenció als 
infants o a la gent gran. El seu concepte era que la Creu Roja havia d’arribar allà 
on l’estat no arribava i cobrir les mancances governamentals.

Els Drs. Botet, una nissaga de metges per a Igualada
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“

“

El Dr. Botet Pallarès condecorat per la Creu Roja en presència del seu fill

 

L’any 1974, sota l’impuls del Dr. Botet, es va fundar a Igualada la primera escola 
de socorrisme de Creu Roja a l’estat espanyol.

L’any 1983 es va inaugurar el nou edifici de la Creu Roja a Igualada, fet que 
suposava la culminació d’un somni i d’un gran esforç dut a terme per tota la gent 
de l’entitat, liderats pel Dr. Botet.

L’any 1989 es va posar en marxa l’àrea de Benestar Social i posteriorment es va 
crear la figura tècnica del coordinador, dues innovacions que van acabar adoptant 
moltes altres assemblees de Creu Roja a tot l’estat.

La seva feina al capdavant de la Creu Roja d’Igualada no havia passat 
desapercebuda i l’any 1975 el president Pau Negre el va nomenar vicepresident 
de l’Assemblea Provincial de Creu Roja a Barcelona, càrrec que va mantenir 
durant un munt d’anys amb la confiança d’altres presidents provincials.

A banda de tenir oberta la consulta a la seva casa de la rambla Sant Ferran, 
l’activitat professional del Dr. Botet va estar sempre vinculada a l’Hospital 
d’Igualada. 

 Francesc X. Botet I del Castillo
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Els Drs. Botet, pare i fill, treballant a l’Hospital Comarcal d’Igualada

En tornar de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb el títol d’especialista en 
Cirurgia i Traumatologia, es va incorporar com a adjunt del Dr. Solà a l’hospital 
de la seva ciutat. Això li va permetre, a més, el privilegi de treballar al costat del 
seu pare. 

El 1965 va ser nomenat cap d’urgències i arran d’això, per primera vegada, 
l’hospital va tenir unes urgències operatives les 24 hores del dia tots els dies de 
l’any. Aquest fet va significar una gran avenç en la qualitat de l’atenció sanitària 
pels igualadins i anoiencs.

A principis dels 70, el Dr. Botet va obtenir les places en propietat de cirurgia i de 
traumatologia de l’Insalut i, poc després, amb la jubilació del Dr. Solà Surís, va 
assumir el càrrec de cap de servei de cirurgia de l’hospital Comarcal d’Igualada. 
Un dels seus molts encerts al capdavant d’aquest servei va ser saber-se envoltar 
d’un grup de cirurgians ben capacitats i amb una gran talla humana que va fer 
que l’ambient de treball durant les dècades següents fos rigorós i fraternal alhora.

L’any 1968 es va inaugurar l’escola d’infermeria d’Igualada, un altre dels projectes 
que el Dr. Botet va impulsar en benefici de la gent de la seva ciutat i comarca, 
que va donar formació i sortida professional a desenes de noies i algun noi.

Els Drs. Botet, una nissaga de metges per a Igualada
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El Dr. Botet intervenint un pacient a l’Hospital Comarcal d’Igualada

A principis dels 80, la Junta de Govern li va demanar que assumís la direcció 
mèdica de l’hospital. L’única condició que hi va posar el Dr. Botet fou no haver de 
renunciar a la direcció del servei de cirurgia ni a la seva activitat assistencial. La 
condició va ser acceptada i així va poder desenvolupar la responsabilitat de dirigir 
l’hospital sense deixar de visitar i operar pacients. Sota la seva direcció es van 
incorporar nous serveis com la UCI i es va  aconseguir el concert amb l’Institut 
Català de la Salut que assegurava la viabilitat econòmica del centre.

Com a director mèdic va ser un líder carismàtic que va lluitar sempre pel benestar 
de tots els treballadors de l’hospital i l’excel·lència en qualitat assistencial per 
davant d’altres conceptes. En aquests objectius va comptar amb la complicitat 
de la gerència i amb el suport de la majoria (per no dir de tots) els professionals 
de l’Hospital Comarcal.

Per les mans del Dr. Botet Casadesús van passar milers d’igualadins i anoiencs. 
No és gens exagerat dir que molts d’ells van millorar o salvar la seva vida gràcies 
a la seva tasca com a cirurgià i al capdavant de la Creu Roja.

Pel que fa als esports, el Dr. Botet Casadesús va seguir la mateixa línia que el seu 
pare. Va col·laborar desinteressadament amb totes les institucions igualadines i 
anoienques que li ho van demanar. Va ajudar a fundar, i en va ser el seu metge 
durant molt de temps, de l’Igualada Hoquei Club. També va ser el metge del 
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Futbol Club Igualada durant molts anys. Va signar les fitxes federatives de desenes 
d’esportistes cada any ajudant a estalviar molts diners als clubs modestos. També 
va ser el metge de la Unió Ciclista Igualadina. Tota aquesta activitat, repeteixo, 
de manera totalment altruista. A la seva mort, la Unió Esportiva Montserrat va 
afegir el seu nom al torneig de futbol Ciutat d’Igualada, que 16 anys abans havia 
impulsat en honor al seu pare, el Dr. Botet Pallarès i fins a dia d’avui s’ha seguit 
duent a terme amb el subtítol de “Memorial Drs. Botet”.

El Dr. Botet i Casadesús admirant un retrat del seu pare a la seu de la Creu 
Roja

La seva intel·ligència i generositat, el seu tracte afable, la seva lleialtat 
incondicional a amics, institucions i principis, així com la seva gran capacitat 
mèdica i quirúrgica sumades a una inesgotable energia de treball, van fer del Dr. 
Botet Casadesús una persona altament estimada i respectada, com es va poder 
veure en el seu enterrament a la basílica de Santa Maria d’Igualada, que estava 
plena a vessar per donar-li el seu darrer adéu. Durant el trasllat del fèretre des 
de la seva llar fins a Santa Maria, la gent s’aturava i acotava el cap en senyal de 
respecte i homenatge i no van ser pocs els qui ho van fer amb llàgrimes als ulls. 

El Dr. Botet va ser, certament, un excel·lent professional, un metge d’una enorme 
qualitat humana i una gran persona, molt enyorada des del dia de la seva mort 
prematura a causa d’una neoplàsia de pulmó, l’any 1995. Algú va dir que havia 
estat un líder sense enemics i, veritablement, és una definició que li escau d’allò 
més.

Bibliografia: 

Mig segle de Creu Roja a Igualada de Marcel·lí Valls i Torné, 1993

Història de l’Hospital Comarcal d’Igualada de Ferran Garcia i Margarida Torras, 1997

Els Drs. Botet, una nissaga de metges per a Igualada
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Fotos: Arxiu personal i de Creu Roja Anoia

Nota: No s’han fet cites bibliogràfiques seguint les normes internacionals perquè tot 
el text respon a l’experiència personal de l’autor, als seus records i als testimonis de 
viva veu de persones que van conèixer els dos protagonistes del treball. L’objectiu de la 
bibliografia és, en aquest cas, ajudar a qui vulgui complementar o ampliar la informació 
rebuda.

 Francesc X. Botet I del Castillo
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NOTA SOBRE L’OBRA PEDIÀTRICA DE JOSEP DOMÈNECH ALSINA (1904-1992)

DOMÈNECH-LLABERIA, Edelmira; CORBELLA i CORBELLA, Jacint
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM:  Dades sobre el doctor Josep Domènech Alsina (Barcelona, 1904-1992), 
especialitzat en pediatria i en particular en tuberculosi  infantil en el servei  dirigit 
pel  Dr. Lluís Sayé.  Va tenir una considerable  activitat en el dispensari antituberculós. 
Referència dels seus treballs dedicats a aquests temes. Activitat també com a traductor 
de textos de pediatria , més en el període de la postguerra. 

Paraules clau: Josep Domènech Alsina; Lluís Sayé; Dispensari  antituberculós. Barcelona

RESUMEN:  Notícia de la obra del doctor Josep Domènech Alsina (Barcelona, 1904-
1992), especialitzado en pediatria i en particular en tuberculosis  infantil en el servicio  
dirigido por el  Dr. Lluís Sayé.  Tuvo una considerable  participación en la actividad 
del dispensario antituberculoso. Referencia de los trabajos dedicados a estos temas. 
Actividad  como traductor de textos de pediatria , más en el período de la postguerra. 

Palabras clave: Josep Domènech Alsina; Lluís Sayé; Dispensario  antituberculoso. 
Barcelona

INTRODUCCIÓ 

Josep Domènech Alsina va dedicar tota la seva activitat mèdica a la pediatria, 
en el vessant assistencial veient nens malalts en la seva consulta privada o en 
alguna institució; en el vessant científic publicant alguns treballs, més en la 
primera etapa després de la llicenciatura. La seva temàtica principal van ser 
estudis en el camp de la tuberculosi infantil, formant part de l’escola creada 
pel doctor Sayé. A més en la dècada dels anys 40’s amb les dificultats de la 
postguerra va tenir una activitat intensa com a traductor de llibres de pediatria, 
de l’alemany i l’anglès. 

Va néixer a Barcelona, a l’antic municipi de sant Gervasi de Cassoles, el 24 de juny 
de 1904. Visqué pràcticament tota la vida a Barcelona on morí, als vuitanta-vuit 
anys, el 12 d’agost de 1992.  Batxiller el 1922, llicenciat en medicina el 1927, 
amb premi extraordinari, amplià la seva formació a Strasbourg, i s’especialitzà 
en pediatria, dedicant l’atenció preferent a la tuberculosi. L’any 1931 treballava 
en el consultori de Sant Adrià de Besòs de la lluita contra la mortalitat infantil.  
Va presentar la seva tesi de doctorat l’any 1932, amb el tema “Contribución al 
estudio de la alergia de los niños vacunados con BCG”. 

** Va ser membre bastant actiu de la Societat Catalana de Pediatria (SCP) i en 
el seu temps de metge jove en formà part de la Junta de Govern. Fou bibliotecari 
feina que li esqueia, en les Juntes de 1932, 1933 i 1934, sota la presidència de 
Claudi Bassols i Iglesias. Entre els companys d’aquestes juntes hi hagué Jeroni 
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de Moragas i Josep Mas i Collellmir, amb el qual va signar un treball.  Molts 
anys més tard hi va fer la lliçó de la sessió inaugural del curs 1957-1958, el 8 
de novembre de 1957, amb el tema “Tuberculosi  primària i postprimària” (1). 

També va prendre part en la sessió conjunta de la SCP i l’Associació de 
Dermatologia de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, sobre el tema de l’al·lèrgia, 
aleshores de molta actualitat i novedós. Hi van intervenir sis pediatres i cinc 
dermatòlegs (2). 

També va prendre part en la ponència feta per Agustí Brossa en el VI Congrés de 
Metges de Llengua Catalana de 1930, sobre el tema “Mortalitat fetal i infantil 
a Catalunya”, en el capítol de “Treballs estadístics”, juntament amb Alfons Trias 
i Maxencs. (3).  

** Institucionalment estava vinculat al centre antituberculós del carrer de Rades, 
al Poble Sec, dirigit per Lluís Sayé. Més tard seguí en el Centre del carrer de Torres 
Amat, que avui porta el nom de doctor Sayé. Aleshores publicà alguns treballs.  
Quan la guerra consta com a director administrador del Sanatori Romain Rolland, 
d’Esplugues de Llobregat. Va participar en la batalla de l’Ebre, on va ser ferit i 
evacuat.  En aquesta etapa va participar en alguns dels cursos que es feien al 
dispensari. N’ha quedat constància gràfica en el foto de grup dels qui participaren 
en un curs que va impartir Albert Calmette a Barcelona (4). 

A la postguerra, amb la situació difícil del país, va treballar molt com a traductor 
de llibres de la seva especialitat. En aquest article es vol destacar la participació 
en la introducció dels coneixements aleshores recents de la medicina europea 
(alemanya, suïssa i anglesa) i nordamericana  dins del marc dels pediatres de 
llengua espanyola, en un temps en que les comunicacions i l’intercanvi científic 
eren difícils  i l’accés al que es publicava fora, i també la importació de textos, 
no era gens fàcil. El seu germà Francesc va fer, pels mateixos anys 40 i 50, una 
tasca semblant, com a traductor, a partir de l’anglès, de textos de traumatologia, 
a banda d’obra pròpia. 

També en la dècada dels quaranta hem vist algunes comunicacions seves a la 
Societat Catalana de Pediatria, recollides en els Anals de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques. 

LES TRADUCCIONS PEDIÀTRIQUES

Cronològicament hem vist, principalment a la biblioteca de la Real Acadèmia de 
Medicina de Catalunya:  

-- 1. “Lecciones de pediatría”, del doctor  E. Glanzmann, professor de pediatria 
de la universitat de Berna, traduït de l’alemany, amb 563 pàgines i 72 figures. 
Domènech consta com a “Metge-Pediatre de la Lluita Antituberculosa”. El publicà 
Editorial Labor el 1942.  Hi ha una segona edició espanyola, publicada també 
per Labor, el 1951, molt més extensa, amb 962 pàgines i 287 il·lustracions, 
traducció feta per Àngel Ballabriga Aguado, que anys més tard seria catedràtic de 
Pediatria de la UAB i membre de la RAMC. 

Edelmira Domènech-Llaberia; Jacint Corbella i Corbella
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Eduard Glanzmann (n. Luzerna, 12-04-1887- m. 1959) va ser un pediatre molt 
important  que l’any 1918 havia descrit una forma clínica en la qual apareixien, 
ja en nens, hemorràgies subcutànies, a vegades per cops petits, que es va 
descriure després com a “tromboastènia de Glanzmann”.  No és massa freqüent i 
s’atribueix a una disminució de la capacitat d’agregació de les plaquetes, d’origen 
enzimàtic, i causa hereditària recessiva. Aquest fet ha originat una difusió del 
nom de Glanzmann entre els epònims mèdics. També va descriure una forma 
de púrpura anafilactoide i el 1932 fou director de l’hospital pediàtric de Berna. 

-- 2. “Tratado de Pediatría”, per J-P-Crozer Griffith i A. Graeme Mitchell. És la 
“primera edició espanyola, traduïda de la tercera edició anglesa”. És un llibre 
molt gruixut amb 1105 pàgines. El traductor consta com a “Cap del Servei 
Pediàtric del Dispensari Central Antituberculós de Barcelona”. El va publicar 
Salvat Editores, S.A. l’any 1943. 

Els autors són dos professors nordamericans, de Filadèlfia i Cincinatti.  J.P. 
Croozer Griffith era metge consultor de l’Hospital de Nens de Filadèlfia, i 
també de l’Hospital Saint Christopher, per a nens, i professor de la universitat 
de Pennsylvania, a part d’altres mèrits, entre ells membre corresponent de la 
societat de pediatria de París. A. Graeme Mitchell era professor de Pediatria de la 
facultat de medicina de Cincinatti i Director i cap de servei de l’hospital de nens 
d’aquesta ciutat, Director del  “Children’s Hospital Research Foundation”, a més 
d’altres mèrits.  

-- 3. “Tratado Enciclopédico de Enfermedades de la Infancia”, amb el subtítol 
“Recientes adquisiciones pediátricas. Libro de consulta para la práctica 
médica”. És una obra molt extensa, que va tenir una considerable difusió, amb 
diverses edicions alemanyes.  Consta com a “edició espanyola sobre l’última 
alemanya”, amb 139 figures i 870 pàgines. El traductor consta com a “metge 
pediatre del dispensari central antituberculós de Barcelona”. Va ser publicat per 
“F. Seix, editor” (1944).  

És una de les bones obres de consulta en llengua alemanya per a pediatres del 
seu temps. Està dirigida pel professor Meinhard von Pfaundler, de Munich. A 
la pàgina de portada hi consta el nom de vint-i-cinc col·laboradors, la majoria 
alemanys, o de països annexats, i també de Zürich, Berna i Basilea, a Suïssa, i 
encara un holandès i un finlandès. Cal considerar que es publicà en plena segona 
guerra mundial. 

Meinhard Pfaundler (Innsbruck, 07-06-1872 - m. 1947) va ser un dels grans 
pediatres de l’escola alemanya del seu temps. Es doctorà en medicina a la 
universitat de Graz, on fou habilitat com a docent el 1900. El 1906 passà a 
Munich, on feu una escola important.  

-- 4. “El niño prematuro. Cuidados médicos y asistencia general”.  Els autors 
són Julius H. Hess i Evelyn C. Lundeen, de Xicago.  Hess era professor i cap 
del departament pediàtric de la facultat de medicina de la Universitat d’Illinois.  
També consta com a pediatre del “Research and Educational Hospital d’Illinois”. 
Evelyn Lundeen era supervisora del servei de prematurs de l’hospital “Sarah 
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Morris” de Xicago. El va publicar Salvat l’any 1945, amb 352 pàgines i 74 
figures. Consta que fou revisat per J. Domènech Alsina, el qual figura amb la 
mateixa referència que en el llibre anterior.

-- 5.  “Psicología del recién nacido” de Fritz Stirnimann, publicat a l’Argentina, 
per ‘Editorial Miguel Servet’ l’any 1947. Està imprès a Buenos Aires i té 102 
pàgines. Consta com a “traductor: Dr. Domènech Alsina”, sense cap inicial. 
També hi ha el llibre editat a Barcelona. Fritz Stirnimann era un pediatre de 
Luzerna, a Suïssa. La dedicatòria d’aquesta obra la fa a dos metges de l’Hospital 
Infantil de Zurich, que són els qui van introduir l’autor en el coneixement del 
nen. És un text interessant, escrit el 1940. L’autor es preocupava de les primeres 
vivències del nen des d’un treball de 1933. 

--  6. “Terapéutica de la infancia”, publicat per Salvat Editors S.A. l’any 1948. 
És una obra extensa, en quatre  volums, dirigida per Harry R. Litchfield i Leo 
H. Dembo, pediatres de New York i Cleveland.  És la primera edició espanyola, 
traduïda de la segona edició anglesa. Litchfield era  catedràtic de Pediatria, 
d’educació mèdica de postgrau al Col·legi de Medicina de Long Island.  i, entre 
altres càrrecs, Cap de pediatria del dispensari de Watkins Street a Brooklyn (New 
York). Leo H. Bembo era consultor de pediatria dels hospitals de sant Lluc i Santa 
Anna de Cleveland (Ohio).  El text està fet amb l’ajut de 119 col·laboradors. 

-- 7.  “Progresos pediátricos. Terapéutica de la infancia”. És una obra en un sol 
volum, feta pels directors del text anterior: Harry R. Litchfield i Leo H. Dembo,  
publicada també per Salvat l’any 1950, amb 449 pàgines.  Els mateixos autors 
van publicar igualment  un llibre, ara en diríem d’autoajuda”, “Guía para el 
cuidado de su hijo” (Buenos Aires, Hormé i Paidós) 1966. 

-- Waldo Emerson Nelson dona el nom a un “Tratado de Pediatria”, dirigit per 
ell, que ha tingut molta difusió i fama, al llarg de gairebé vint  edicions. Primer 
constava com a Mitchell i Nelson, i en la segona edició espanyola, traduïda 
de la 5a. anglesa, (Salvat, 1951, en dos volums), consta com a revisat per J. 
Domènech Alsina.  Nelson (1898-1997) fou professor de pediatria de la Temple 
University de Filadèlfia i director del Saint Christopher Hospital for Children. 

ELS ARTICLES CIENTíFICS SOBRE TUBERCULOSI EN LA INFÀNCIA 

Tot i que a  la llarga, en l’aspecte escrit, l’obra més visible de Josep Domènech 
Alsina són aquestes traduccions que van permetre, en els anys quaranta del 
segle XX, el coneixement  a Espanya, i als països de llengua castellana, de textos 
aleshores molt importants de la pediatria, cal conèixer també un altre aspecte 
que va desenvolupar més en l’etapa anterior, la dècada dels anys trenta, que és 
el seu interès per la recerca i les publicacions, pràcticament tot en el camp de 
la tuberculosi infantil, degut a la seva feina en el dispensari antituberculós que 
dirigia el doctor Sayé, que fou el tisiòleg català, i espanyol, que tingué una obra 
escrita més valuosa i una difusió internacional més àmplia en aquesta especialitat 
(5).  Molts anys després de la seva mort encara era recordat en l’ambient mèdic 
de Buenos Aires, on Sayé va treballar bastants anys. Per ara hem trobat vuit 

Gimbernat, 2014 (*) vol. 61 pàg. 281-288, ISSN: 0213-0718

Edelmira Domènech-Llaberia; Jacint Corbella i Corbella



285    

treballs, en sis publicacions, signats per Josep Domènech Alsina, tots ells en 
revistes de medicina de Barcelona. 

-- 1. “Diagnòstic prematur de la tosferina en la pràctica corrent”. És una 
comunicació presentada a la sessió de  l’1 de desembre de 1932, a la Societat 
Catalana de Pediatria, signada pels doctors Domenec i Alsina  (sic) i Mas i Collelmir  
(6).  Els autors remarquen la importància d’un diagnòstic fet aviat de la tos 
ferina, encara en la fase catarral, abans de l’aparició dels accessos de tos, perquè 
és el període  més contagiós. Creuen que els mètodes biològics de diagnòstic 
poden ajudar-hi i assenyalen la importància que pot tenir la comprovació d’una 
leucocitosi (que és poc índicativa per sí sola), acompanyada de limfocitosi. 

-- 2. “Reaccions pulmonars tuberculoses perifocals gegants en la primera 
infància”. És una comunicació presentada a la Societat de Tisiologia el 17 d’abril 
de 1934. Està publicat en el Butlletí de la Societat de Tisiologia, 1934, pp. 87-
97.  L’any següent es publicà als Annals de Medicina, 1935 (2), pp. 485-495, 
que era la revista de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.  Està signat, per aquest 
ordre, per Lluís Sayé, Josep Domènech Alsina, i Rita Shelton.  És un treball 
relativament extens, amb vuit imatges radiològiques, i descripció de dos casos 
clínics. Són nens vacunats amb BCG, que havien tingut un contacte familiar 
intens amb la infecció tuberculosa. Radiològicament es manifesta una inflamació 
perifocal intensa,  que desapareix sense deixar cap imatge residual. Els autors 
aventuren si seria una forma peculiar de reacció dels nens vacunats amb BCG 
front a reinfeccions intenses i repetides. 

-- 3. “Estudio experimental de los estados cutáneos alérgicos en los tuberculosos”, 
publicat a Revista Médica de Barcelona  (en aquell moment la més important a 
Catalunya), el 1934 (7).  

--  4. “Sobre el diagnòstic bacteriològic de la tuberculosi infantil per la inoculació 
del contingut gàstric al cobai”,  Annals Acad Med Barcelona, 1933, XV, 181-
186.  Està signat per Lluís Sayé, Josep Domènech Alsina, i Rita Shelton. 

-- 5. “Contribución al estudio de la alergia de los niños vacunados con BCG”, 
publicat en dues parts a Revista Médica de Barcelona, (8). .Correspon a la seva 
tesi de doctorat. És un treball inspirat pel doctor Lluís Sayé. Estudia els fenòmens 
al·lèrgics que apareixen després de la vacunació amb BCG. Hi ha una part 
experimental, en cobais, amb administració per via digestiva o parenteral.  En 
la vacunació humana, per via digestiva, l’al·lèrgia és dèbil i només es manifesta 
en una tercera part dels casos.  Per via intradèrmica, amb dosis creixents de 
tuberculina, la gran majoria de casos presenten resposta al·lèrgica.  Aquesta 
al·lèrgia és més persistent si s’empra la via subcutània que la intradèrmica. 

Aquesta línia, que era pròpia d’un metge jove iniciant-se en la recerca clínica, i en 
la prevenció d’un dels estralls més importants de la patologia de l’època, va durar 
molt poc. pràcticament quatre anys, entre 1932 que presenta la tesi i 1935, en 
que hem vist l’ultima publicació. Immediat  ve el tall de la guerra, el doctor Sayé, 
cap del servei i motor del treball en el seu centre, marxa a fora, el mateix 1936, 
i es quedarà molts anys a l’Argentina, visitant també a Montevideo.
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Domènech en aquesta etapa difícil de postguerra i aïllament es guanya en part 
la vida com a traductor, amb molta quantitat de pàgines impreses. També fou 
una tasca important.  Després continuà anant, durant molts anys, al dispensari 
antituberculós i veia malalts en la seva consulta.  Era un home metòdic, 
cuidadós, reservat,  “rata de biblioteca”, que un cop jubilat continuava en el 
seu interès per seguir estant al dia i fent fitxes dels temes que li importaven.   
La seva activitat científica va quedar molt per sota de les seves possibilitats i 
del que permetia albirar la seva activitat fins el 1936: carrera brillant, premi 
extraordinari de llicenciatura, va fer aviat la tesi i estava integrat en un equip ben 
dirigit per Lluís Sayé, professor al nivell més alt a la Universitat Autònoma, que 
publicava bastant, mantenia bones relacions internacionals i estava en el cim de 
l’especialitat en aquell moment. 

-- 6. “Contribució a l’estudi de la transfusió intraperitoneal en el nen”. En una 
línia una mica diferent, pediàtrica però no tisiològica, també en aquesta etapa 
inicial, hi ha un estudi extens, signat per J. Domènech i Alsina i per Jordi Guasch. 
Es publicà a Annals de Medicina, el 1933 (9). Expliquen l’experiència de cinc 
casos en que es va fer transfusió de sang en nens, per via intraperitoneal, quatre 
amb sang citratada i un desfibrinada.  La major part de casos va ser ben tolerada, 
excepte en un en que hi havia, a més, incompatibilitat. El resultat, pel que fa a 
la millora del recompte d’eritròcits, ha estat positiu. Remarquen la necessitat de 
no utilitzar aquesta via en cas de meteorisme, ni que sigui discret, pel risc de fer 
una puntura intestinal. 

** En els anys després de la guerra, quan la vida científica estava molt parada 
i, per exemple, les revistes de les dues acadèmies, la Reial i la de Ciències 
Mèdiques, estaven paralitzades, hi hagué escassa activitat científica. Hem 
vist dues comunicacions de Josep Domènech Alsina a l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques, una el 1945 i l’altre el 1946. L’idioma ara és el castellà: 

--  7. “Contribución al tratamiento conservador de la hernia umbilical en el 
lactante” presentada a la sessió del 23 de febrer de 1945 (10).  Explica que 
s’han proposat moltes tècniques, i una de les més freqüents és fer un plec vertical 
a la pell umbilical i posar-hi una banda d’esparadrap. Proposa una millora. En 
comptes de fer servir l’esparadrap clàssic, que no és extensible, recomana utilitzar 
una forma d’esparadrap elàstic, amb un teixit fi de “batista elàstica”, i amb una 
petita modificació de l’amplada de la faixa que es posa. 

-- 8. “Revisión de los niños vacunados con BCG durante estos últimos años”.  
Comunicació presentada a la sessió de 16 de juny de 1946 (11). Revisa les 
dades en nens vacunats al Dispensari Central Antituberculós entre els anys 1938 
i 1942.  Analitza 876 casos de nens, entre 0 i 10 anys.  Hi ha antecedents de 
contagi en el 27,85 % de nens i s’han comprovat lesions tuberculoses en el 4,68 
%. Hi ha abundància de quadres descriptius. Com a conclusions assenyala la 
importància d’aïllar el nen dels focus de contagi, més en el primer temps de vida, 
i  la conveniència de les revacunacions, atesa la comoditat de la via digestiva. 

** Altres aspectes: Els anys  1955-1957 l’Editorial Salvat va iniciar la publicació 
d’una monumental “Enciclopedia Salvat de Ciencias Médicas”, en cinc volums. 
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Era una etapa d’expansió de l’editorial: en el peu consten seus a Barcelonna, 
Madrid, Buenos Aires, Mèxic,  Caracas i Rio de Janeiro.  Són volums molt ben 
editats, paper couché, moltes fotografies i dibuixos, tapes verdes, (com els volums 
del Tractat de Pedro i Pons), de més de mil pàgines cadascun.  El director era el 
doctor J. Valero Ribas, director de la 

Secció de medicina de Salvat Editors, el qual signava principalment alguns 
articles d’Història de la Medicina. La llista de col·laboradors és de 125 persones, 
de gran prestigi en la medicina espanyola i a més alguns iberoamericans, com 
corresponia a l’expansió de l’empresa editora. Els gravats anatòmics, molt bons, 
provenien del fons del llibre de Testut, un dels clàssics de Salvat. 

Entre aquests col·laboradors, gairebé tots ells reproduïts fotogràficament a les 
pàgines inicials, hi consta “Josep Domènech Alsina, Pediatre del Dispensari 
Central Antituberculós de Barcelona”. Entre els col·laboradors n’hi havia més 
d’un de gairebé totes les especialitats i així trobem Lluís Sayé, mestre seu,  
en la tuberculosis,  i Josep Oriol Anguera en la patologia respiratòria, a més 
d’especialistes concrets en els diversos aspectes de la tuberculosi.  En aquest 
context la participació de Domènech Alsina no va ser excessiva, el primer article 
que apareix amb el seu nom és el de l’acrodínia. També l’asma infantil i alguns 
altres.  
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DOCTOR ÀNGEL DÍEZ CASCÓN (1925-2006). CIRURGIÀ. (QUI ERA?)

Pere MIRET  i  CUADRAS 
Acadèmic Corresponent Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

RESUM:  Es fa una referència a l’activitat d’Àngel Díez Cascón (1915-2006), cirurgià 
militar que durant molts anys va ser cap del servei de cirurgia de l’Hospital Militar 
de Barcelona i després del de l’Hospital  de la Vall d’Hebron.  Valoració de la seva 
personalitat, caràcter disciplinat, cirurgià eficaç de molta vàlua, amb criteris clars.  
Pràcticament gairebé només va publicar en el temps en que fou director del servei de 
la Vall d’Hebron. 

Paraules clau:  Angel Díez Cascón; Cirugía; Hospital Militar de Barcelona; Hospital del  
Vall d’Hebrón. 

RESUM:  Referència de  la actividad de Àngel Díez Cascón (1915-2006), cirujano 
militar que durante bastantes  años fue jefe del servicio de cirugia del Hospital Militar 
de Barcelona i después del Hospital  de la Vall d’Hebron.  Valoración de su personalidad, 
carácter disciplinado, cirujano eficaz de gran valía, con criterios claros.  Prácticament 
solo  publicó en el período en que fue director del servicio del  Vall d’Hebron. 

Palabras clave:  Angel Díez Cascón; Cirugía; Hospital Militar de Barcelona; Hospital del  
Vall d’Hebrón. 

INTRODUCCIÓ

Parlar del Dr. Díez Cascón, o de qualsevol persona, que hagi destacat pels seus 
actes, per la seva intel·ligència, per la seva generositat, per la seva personalitat, 
per la seva modèstia, per la seva contribució al benestar material o espiritual de 
la humanitat, o d’algun ésser humà que reuneixi una bona part, o totes aquestes 
virtuts, no és fàcil. 

Si aquest és un parent, un amic de l’ànima a qui hem tractat íntimament i de 
qui hem rebut favors, o que ha estat el nostre mestre, i a qui estimem, la nostra 
opinió no serà imparcial i segurament s’inclinarà a sobrevalorar i exagerar les 
seves virtuts i a no veure les seves deficiències, i en definitiva a no ser objectiu. 
També el fet de que aquesta persona hagi finat, fa que recordem només les seves 
bones obres. 

Si és una persona que hem conegut superficialment, i de la que hem recollit 
el seu caràcter, el seu geni i el seu talent, per comentaris o per escrits d’altres 
individus, el nostre criteri estarà influït pel dels nostres informadors i traslluirà 
sempre el punt de vista d’aquests.

Jo no soc parent del Dr. Díez Cascón ni tampoc vaig ser un amic íntim.  Ell tenia 
tretze anys més que jo, era comandant de Sanitat i més tard tinent coronel, 
era també un cirurgià experimentat i acreditat, i tenia molt   prestigi entre els 



290

Pere Miret i Cuadras

professionals que el coneixien, i els pacients que havia tractat. Va ser cap del 
Servei de Cirurgia de l’Hospital Militar de Barcelona, des de Febrer de 1946 a 
juny de 1970, vint-i-quatre anys. 

Jo era un oficial de complement procedent de la Milícia Universitària, que de 
1959 a 1963, vaig treballar a l’Hospital Militar de Barcelona, com a metge 
adjunt al Servei de Medicina Interna. La meva relació amb el Dr. Díez Cascón, tot 
i la diferent categoria, i al fet d’estar ubicats en diferents serveis, va ser freqüent 
i bastant intensa. L’hi adreçàvem alguns malalts i discutíem amb ell el diagnòstic 
i les indicacions quirúrgiques, i vaig ajudar-lo en alguna complicada intervenció 
d’urgència. A més donà la casualitat de que teníem la consulta a la mateixa 
hora, les tres de la tarda, a l’Ambulatori de la Seguretat Social a l’Hospitalet 
de Llobregat. Ell tenia un cotxe Simca, que encara que amb molts kilòmetres, 
era un luxe en aquells anys, i cada dia a tres quarts de tres, tenia la bondat de  
transportar-me i viatjàvem junts a l’Ambulatori de Coll-Blanc. Algun dia festiu o 
que per algun altra causa, no hi anàvem, també sortíem junts, en el seu vehicle, 
ja que els nostres domicilis eren molt propers.

Durant el trajecte no parlava mai d’ell mateix, comentàvem històries d’algun 
malalt complicat, fets de la política internacional o nacional, o s’interessava per 
les meves vivències viscudes en els anys d’estança a les cabiles del Protectorat 
Marroquí, o pels avenços  de la tècnica, en aquells anys en els que van aparèixer els 
primers televisors, i sempre teníem un tema de conversa. Aquest tracte quotidià, 
ens donà una confiança i una estima  mútua, i un coneixement bastant real l’un 
de l’altre. És per tot això que crec que puc parlar d’ell, amb tota objectivitat.

L’HOME. EL METGE. EL CIRURGIÀ

Encara que els tres ens, estan integrats en una sola persona, i l’home, el metge i 
el cirurgià actuaven sempre coordinats, les seves qualitats humanes, el seu saber 
mèdic, i la seva habilitat quirúrgica, cada una d’elles per si mateixa, es mereixen 
un reconeixement. 

Era un home prudent, just, humil, pacient, diligent, caritatiu, comprensiu, 
respectuós, parlava pausat, mai aixecava la veu, mai s’enutjava, escoltava els 
altres i tenia en compte l’opinió dels demés.

Era un clínic competent, coneixia molt bé la simptomatologia de les malalties, el 
seu curs, les complicacions, la terapèutica.

Era un cirurgià excepcional, d’una tècnica depurada i precisa, dominava l’anatomia 
humana. Operava quan tenia la convicció de que la cirurgia era imprescindible, 
i sempre que era possible amb un diagnòstic definitiu; aleshores es movia amb 
seguretat, ràpid, mai precipitat. Al quiròfan només les paraules necessàries. 
En les operacions d’urgència, reparava l’origen del mal, però no augmentava el 
trauma quirúrgic, i deixava la resecció, si calia, per més endavant.
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TESTIMONIS

Uns exemples ens ensenyaran millor qui va ser el Dr. Díez Cascón

Si mireu la guia d’un poble de la província d’Alacant que es diu Albatera, que avui 
té de dotze a tretze mil habitants i que en els anys seixanta i setanta en tenia uns 
set mil, hi trobareu un carrer que porta el nom de Dr. Àngel Díez Cascón. No crec 
que ningú dels qui el van conèixer a Barcelona, sàpiga que va fer a Albatera. La 
meva sorpresa va ser gran, quan el familiar íntim que va informar-me, em digué: 
el Dr. Díez Cascón a més del carrer que porta el seu nom, va ser nomenat fill 
predilecte de la Vila, però mai va estar a Albatera.

Un metge que exercia a la població, l’havia conegut i fet amistat anys enrere. Un 
dia davant d’un malalt amb un procés complicat que no havien sabut resoldre a 
la població, ni a la capital, es recordà del seu amic, i envià el pacient a Barcelona. 
L’èxit va ser tan gran, que el prestigi del Dr. Cascón anà creixent, i poc a poc els 
malalts de la població, dels pobles veïns i també de la comarca, davant qualsevol 
patiment, quirúrgic o poc clar, acudien a Barcelona a la seva consulta. Ell atenia 
sempre a tothom i oblidava quan era oportú, els seus honoraris.

Quan el poble i les autoritats cregueren que s’havia guanyat un reconeixement, 
no volgué acceptar-ho. Finalment, adoptaren una decisió salomònica; el 
nomenarien fill predilecte i donarien el seu nom a un carrer, però ell no va acudir 
a la celebració, va enviar la seva esposa i un dels seus fills, i va donar les gràcies 
a la població, per via telefònica connectada a uns altaveus. Mai va anar al poble

Un noi nascut a Caracas de pares espanyols, va venir a fer el servei militar a 
Espanya, per no perdre la nacionalitat espanyola. Va ingressar a la Unitat de 
Medicina Interna de l’Hospital Militar, procedent del de Girona, per uns trastorns 
digestius que no havien pogut diagnosticar. El xicot presentava una llarga 
història de dolors abdominals periòdics, de caràcter suboclusiu, cada vegada 
més freqüents. Era divendres a darrera hora, i el Dr. Solsona, cap de Medicina 
Interna, em va dir que aquell fi de setmana, tenia un compromís ineludible, que jo 
controlés el malalt i el dilluns l’examinaria per decidir quina conducta terapèutica 
aplicaríem. Quan l’endemà al matí vaig veure el pacient, no hi havia cap dubte 
de la conducta que calia seguir. Aquell minyó necessitava una intervenció urgent, 
i el dilluns ja seria massa tard. 

Vaig avisar el Dr. Díez Cascón. Ell sabia prou bé el que calia fer, però el Dr. Solsona 
era un metge molt susceptible i les decisions les havia de prendre ell, i durant la 
seva absència, era a mi que em tocava la resolució definitiva. El Dr. Cascón va 
voler respectar aquest criteri, i va dir que operaria si aquesta era la meva decisió. 
Ell sabia que jo diria que sí. Tu m’ajudaràs va dir, ja podem començar. 

Dintre aquella panxa hi havia un desgavell enorme. El budell prim estava tot ell, 
congestionat, entortolligat, recargolat i amb petèquies. Tot l’intestí movible es va 
retirar fora de la cavitat abdominal. Aleshores es descobrí un forat, a l’epipló per 
on entraven i sortien i s’entrelligaven les nanses del jejú i de l’ili. Un parell d’hores 
més tard l’obertura estava reparada, les nanses, separades i col·locades al seu 
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lloc, la paret abdominal suturada i col·locats els drenatges, però la intervenció 
havia estat llarga, el budell encara que tractat amb la màxima suavitat possible, 
havia estat molt manipulat, i mantingut a intervals, fora de la cavitat abdominal, i 
s’havia consumit l’única bossa de sang. El pacient tenia la tensió arterial molt baixa 
i la freqüència cardíaca alta. En aquells anys no hi havia ni cures postoperatòries, 
ni molt menys cures intensives. Després de la intervenció, el que acabava de ser 
operat era traslladat al seu llit, i quedava a la cura de les monges i del metge 
de guàrdia. El Dr. Cascón va dir: no el podem tocar de la taula.  L’anestesista, 
una monja amb molta pràctica però amb uns coneixements limitats, no era útil 
i abandonà el quiròfan. Ell s’assegué en una banqueta al costat de la mesa 
d’operacions, jo al seu costat. Controlàvem la tensió i la freqüència cardíaca, 
injectàrem, a falta de sang, el poc plasma que quedava, i sèrum fisiològic. També 
amb precaució li administràvem estimulants adrenèrgics i vasoconstrictors, usats 
en aquells anys amb bastant de risc, i discutible efectivitat, però el malalt no es 
recuperava. El Dr. Cascón impertorbable no es movia del costat de la taula. Cap 
a les nou del vespre, jo ja no m’aguantava. Tenia tota mena de necessitats i de 
neguits i vaig dir-li: surto un moment. Em va mirar i va fer un moviment afirmatiu 
amb el cap. Vaig beure aigua, vaig alliberar la tensió, i als deu minuts tornava a 
entra; el Dr. Cascón continuava amb tota l’atenció posada sobre el malalt. 

Cap a les deu es va estabilitzar. Aleshores el traslladàrem a la planta, i amb 
instruccions molt concretes, el deixàrem al control de les monges i del metge de 
guàrdia. 

Aquell noi conservà la nacionalitat espanyola, perquè va venir a complir el servei 
militar, i perquè es trobà amb el Dr. Díez Cascón.

En una altre ocasió, una nena de sis anys havia tingut uns accessos febrils amb 
molèsties abdominals que no s’havien pogut diagnosticar, però que cedien amb 
antibiòtics. Un capvespre la febre era alta, i el dolors abdominals més intensos. 
L’exploració física no suggeria una apendicitis ni cap altre tipus d’abdomen 
agut, i l’analítica no era determinant. L’opinió insistent d’algun facultatiu era fer 
una laparotomia exploradora, però el Dr. Cascón, a qui vaig demanar la seva 
presència i el seu parer, opinava que aquesta no resoldria el problema i afegiria 
una agressió a l’estat general de la nena. Es va quedar al seu costat unes quantes 
hores observant l’evolució, fins que es va convèncer i va persuadir a tothom de 
que l’operació no resoldria el cas. El diagnòstic es va fer més tard, mitjançat 
una pielografia ascendent. Hi havia un reflux ureteral congènit amb una discreta 
dilatació de la pelvis renal i infeccions inermitents.

Coneixem altres malalts que va intervenir el Dr. Díez Cascón, però no es tracta de 
presentar una casuística de tots els que va tractar, només hem volgut presentar 
uns exemples de la seva actitud, tothora tranquil·la, mai precipitada, però sempre 
atenta al moment oportú, de la seva prudència, del valor que donà sempre a la 
simptomatologia clínica, del coneixement profund que tenia de les malalties, i de 
la tècnica i habilitat quirúrgica que posseïa, i del respecte davant de la persona 
que sofreix. Sempre va mantenir aquest comportament amb tots els malalts.

Crec que es necessari fer uns breus comentaris, de la urgència quirúrgica que 
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patí, l’any 1961, en una visita a Barcelona el capità general Agustín Muñoz 
Grandes, més tard Vicepresident del Govern, una figura de primera fila, durant 
els anys que governà el general Franco.

Estant a l’Hotel Colon de les Rambles, cap a les cinc de la tarda, el capità general 
patí un dolor agut, intens, angoixant, amb sudoració freda i símptomes generals 
alarmants. El seu ajudant avisà a Capitania General que envià un metge militar 
de servei a Capitania, i immediatament el mateix capità general de Catalunya, 
Pablo Martín Alonso, es presentà a l’Hotel. 

Aquest prengué decisions d’immediat; trucà a L’Hospital Militar, que enviessin 
una ambulància amb el metge de guàrdia,  i reclamà la presència del millor 
internista i del millor cirurgià de Barcelona. 

A la cambra de l’hotel el nerviosisme era gran; com acostuma a passar el més 
assossegat era el malalt. El metge de capitania, i el de guàrdia a l’Hospital que 
era un otorrino, no s’atrevien a opinar. El Dr. A. Pedro Pons el millor internista, 
coneixia que un temps abans, Muñoz Grandes havia estat diagnosticat d’una 
angina de pit, encara que no s’havia fet públic.  Per això envià per davant el Dr. 
Ramis Pichardo per fer un electrocardiograma i tenir ja unes dades objectives. 
Arribà el Dr. Piulachs, considerat el millor cirurgià i després el Dr. Pedro Pons. Poc 
després acudí també el Dr. Solsona, cap de Medicina Interna de l’Hospital Militar. 
Per tots ells el diagnòstic era evident, es tractava d’una perforació intestinal i 
l’únic tractament era la intervenció quirúrgica i això és el que van proposar. 
Martin Alonso va contestar: “si hay que operar, lo operarà el mejor cirujano y en 
la mejor clínica”.

Martín Alonso acostumat a manar, havia comunicat a Madrid amb la casa del 
general Franco i parlat amb el propi Franco i allà eren de l’opinió que pel prestigi 
de l’exèrcit, era millor operar-lo a l’Hospital Militar, i pel cap de cirurgia, el Dr. Díez 
Cascón, però Martín Alonso no acabava de veure clar que no l’operés el “mejor 
cirujano y en la mejor clínica.” Per testimonis presencials sabem que hi havia, 
diguem, un cert desconcert en aquests moments a l’Hotel Colon. Finalment el Dr. 
Solsona un metge molt decidit, va posar fi als dubtes, i va dir a Muñoz Grandes: 
“mi general se le ha perforado el estómago y necessita una operación urgente, 
que serà mas complicada cuanto mas tiempo pase”. Continuà dirigint-se a tots: 
“como militar que es, serà operado en el Hospital Militar, por el Dr. Díez Cascón, 
jefe de los servícios quirúrgicos. Manden subir la camilla de la ambulancia y 
transladen-lo a l’Hospital Militar. Yo cogeré un taxi y llegaré antes que vosotros, 
para preparar el terreno.”

Va operar el Dr. Cascón, ajudat pel Dr. Cruz Samper i l’equip quirúrgic de l’Hospital 
Militar. La intervenció va transcórrer sense cap contratemps. Es va suturar la 
perforació duodenal i es descobrí una petita perforació anterior que havia estat 
coberta per l’epipló i que va ser l’origen del diagnòstic erroni d’infart, que s’havia 
fet temps enrere. 

L’endemà estant jo de guàrdia, es presentà un metge de l’Hospital de l’Aire de 
Madrid, dient que venia a fer-se càrrec del capità general Muñoz Grandes. Vaig 
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avisar el Dr. Cascón i el Dr. Solsona. Ells s’hi van oposar i Muñoz Grandes no 
va ni voler sentir a parlar del seu trasllat a Madrid. Als deu dies va agafar una 
pneumònia que li allargà la convalescència i va estar més d’un mes, a l’Hospital 
Militar de Barcelona.

Sempre va conservar una especial estimació i un periòdic contacte personal o 
telefònic  amb el Dr. Díez Cascón i el Dr. Solsona.

Passats un parell de mesos, un migdia sortíem de l’hospital amb el Dr. Cascón, 
en el seu Simca, quan en començar a baixar pel carrer Muntaner em digué: estic 
marejat, estigues al cas per si perdo el coneixement. -- Pari, arrambis a la vorera 
i pari. 

No, no, si em deturo segur que perdo la consciència, i què farem aquí, al carrer?.
Ai mare!

Continuàrem carrer avall, amb molt patiment, per la meva part  i en arribar 
enfront de casa seva al carrer Mallorca, parà i efectivament, perdé els sentits. 
Amb l’ajuda del porter varem portar-lo a casa seva i als cinc o sis minuts recobrà 
el coneixement. L’exploració física no revelà cap anormalitat, vaig proposar-li 
retornar a l’hospital o a qualsevol altre servei d’urgència, per una exploració més 
completa, però s’hi va negar. Recuperat parcialment però encara no restablert del 
tot, em digué: havia d’anar, d’aquí a mitja hora a Capitania, per parla amb Muñoz 
Grandes, que ha vingut, avui a Barcelona, en viatge privat, i m’han avisat de que 
tenia ganes de veure’m i parlar amb mi. Truca i digues-li el que m’ha passat, i 
que no  em veig amb forces per anar-hi. Vaig trucar a Capitania, preguntant pel 
Capità General i naturalment em passaren d’un a un altre contestador preguntant 
qui el demanava. Per simplificar passos vaig contestar:

De part del Dr. Díez Cascón

Al cap de poc temps, vaig sentir una veu:

“Hola Àngel. Como estas?”

“Mire, yo no soy el Dr. Díez Cascón?

Veu de sorpresa:

“Como...?”

Li vaig explicar el cas, que jo era un company seu metge, i que en la meva 
modesta opinió no patia cap procés important, però que no es veia amb ànims 
per anar a Capitania i que de totes maneres no el deixaria fins que tingues 
una recuperació completa i si era necessari, fins que fos examinat en un centre 
apropiat. Em donà les gràcies, li desitjà un prompte restabliment i m’encarregà 
que li trametés una afectuosa abraçada. Passat un quart d’hora trucaren a la 
porta i el capità general, vicepresident del govern, es presenta al domicili del Dr. 
Cascón per interessar-se per la  seva salut.                   
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ANNEX- CURRICULUM VITAE

El Dr. Angel Díez Cascón va nèixer a Mogarraz província de Salamanca el dia 24 
de juny de l’any 1915 i morí a Barcelona el dia 3 de desembre de l’any 2006.

Va ingressar a la Facultat de Medicina de Salamanca el setembre de l’any 1930 
quan tenia setze anys, i va dur a terme l’examen de llicenciatura el dia 13 de 
juny de l’any 1936 amb la qualificació d’excel·lent. Durant la carrera va obtenir 
vint-i-sis matrícules d’honor i dos excel·lents.

Alumne intern numerari per oposició amb el número 1. 

Premi “Cañizo”del curs 1935-1936, per votació dels companys de curs.

Premi Extraordinari de Llicenciatura el 30 de setembre de 1939, acabada la 
guerra civil.

Durant la guerra civil. (1936 – 1939) 

A l’Hospital Clínic Universitari de Salamanca, d’ajudant als serveis de cirurgia, 
durant 14 mesos. Fins el final de la guerra en hospitals de campanya als fronts 
de Madrid, Toledo i Extremadura.

L’any 1940 ingressa a l’Acadèmia de Sanitat Militar

L’any 1942 va a Viena al servei de Cirurgia Abdominal del professor Hans 
Finsterer, com a “Gastarzt” en l’Allgemeinen Krankenhaus, durant vuit mesos, 
gràcies a una beca, obtinguda per concurs de mèrits, i participa al mateix temps 
en les activitats del “Unfallkrankenhaus”, hospital que dirigia el professor Böhler.

L’abril de 1943 obté el títol de doctor amb la tesi: “Ulcus péptico degenerado”.

A finals de 1943 ingressa, per concurs oposició a l’Hospital Central Militar de 
Carabanchel per realitzar els cursos de Diplomat en Cirurgia, durant els anys 1944 
i 1945. En acabar, aconsegueix el “Diploma en Cirugía General y Ortopèdica”. ( 
No existien el títols d’especialitats).

El febrer de l’any 1946, se’l nomena Cap del Servei Quirúrgic de l’Hospital Militar 
de Barcelona. Dirigeix el Servei fins el juny de 1970, és a dir durant vint-i-quatre 
anys i quatre mesos.

En el mateix juny de 1970 s’incorpora a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, com a Cap 
del nou Departament de Cirurgia General. 

El juny de 1985, passa a la situació de jubilat en complir l’edat de setanta anys. 

Total, Cap del Departament de Cirurgia de l’Hospital de la Vall d’Hebrón durant 
15 anys

DISTINCIONS I PREMIS

A l’Exèrcit

Dues creus de “Orden de Mérito Militar, de segunda clase, con distintivo blanco” 
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(1954 i 1966).

Per l’Institut Nacional de Previsió

Creu blava de “la Seguridad Social” en la categoria de Plata (1978)

Per la Societat Catalana de Cirurgia

Títol de membre numerari

Títol de Membre Numerari d’Honor (1985)

Per l’Association Française de Chirurgie

Membre titular

Per la “Real Academia de Medicina de Salamanca”

Membre corresponsal, per haver obtingut  el premi “Profesor Cuadrado” amb 
el treball: “El flujo biliar tras diversas intervenciones quirúrgicas, en la parte 
superior de la cavidad abdominal” (1987)

Per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

Soci de Mèrit (1989)

Premi Virgili 1996 de la Societat Catalana de Cirurgia.

Assisteix i participa cada any, al Congrés de la Societat francesa de Cirurgia.

Coneixement oral i escrit dels idiomes alemany, angles i francès, acreditat per 
l’Escola de l’Estat Major de l’Exèrcit. 

PUBLICACIONS. 

Més de vuitanta. Es mencionen trenta que es consideren les més significatives

“Aportación al tratamiento quirúrgico de la luxación recidivante del hombro”  
Rev. Cli. Esp. 1950, 5, 330-40

“Répercussions de la gastrectomie subtotale sur le carrefour biliaire et duodeno-
pancreatique”.    Lyon Chirurgical, 1960, 56, 888-99

“Síndromes funcionales postgastrectomia. Aportación al problema de su 
profilaxis y tramiento quirúrgico”.      Med. Clin. 1962, 39, 441-46

“Transtornos motores gastroduodenales post vagotomia con piroloplastia y una 
modalidad de gastrostomia temporal con tubo grueso”. Cir. Gin. y Urol. 1966, 
20, 95-108

“Influencia Patogénica del tipo de sutura de la neostomía gastrointestinal en el 
ulcus post gastrectomia”  Rev. Esp. Enf. Ap. Dig. 1967, 26, 3-11

“Transtornos post vagotomía y patogenia de la diarrea del paciente vagotomizado” 
Rev. Esp. Enf. Ap. Dig.  1969, 29, 367-86

“Relacion clorhidria basal – lesion ulcerosa duodenal”.   Rev. Esp. Enf. Ap. Dig.  
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1972, 38, 3-18

“Investigación per y postoperatoria de la clorhidria basal y valor de la  misma en 
la cirugia del ulcus duodenal”   Rev. Esp. Cir.  1973, 27, 391-402

“Evolución postoperatoria immediata de la acidez gástrica, en los enfermos 
vagotomizados” Cir. Esp. 1974, 28, 301-10

“Paresia intestinal e ileo postoperatorios” Rev. Esp. Enf. Ap. Dig.  1974, 44, 
581-46

“Gastrectomia tipo Billroth II y tratamiento postural para  evitar la deplección 
endodigestiva post operatoria”.   Cir. Esp. 1974, 28, 409,-14

Duodenostomía distal y fístulas digestivas altas post operatorias”  Rev. Esp. Enf. 
Ap. Dig.  1976, 47, 20-46

“Motilidad intestinal postoperatoria precoz en pacientes con neostomías”.  Rev. 
Esp. Enf. Ap. Dig.  1976, 47, 735-50

“Vagotomia supraselectiva y vaciamiento gástrico. Tratamiento postural. Rev. 
Quir. Esp. 1975, 2, 39-46

“Tránsito de aire por el estómago tras vagotomía troncular o supraselectiva 
(síndrome de distensión gástrica proximal con dolor frénico, hombro izquierdo”.
Rev. Quir. Esp.   1978,5, 192-7

“Vagotomía supraselectiva y una nueva modalidad: vagotomía supraselectiva 
máxima (vagotomia supraselectiva + sección del tronco vagal posterior)”.    
Barcelona Quirúrgica 1976, 20,91-8 --   Un resum del treball va ser publicat a 
la Revista: Surgical Gynecol. And Obst., 1977,4, April

“Lesiones agudas gastroduodenales y estrés”. Med. Clin. 1977,68, 425-32

“La via quirúrgica transrectoanoesfínteriana, en el tratamiento de fístulas recto 
uretrales”.  Rev. Quir. Esp. 1977, 4, 130-36 

“Multiple Extramucosal Myostomy and its complications”.

  European Surg. Research (Clinical and Experimental Surgery)       EURSBM 
1979, 11 (suppl. 2 1-147)

“Vagotomía con pequeña y mínima píloroplastia”.     Acta Chir. Catal. 1981, 2, 
341-49

“Evolución de las lesions gástricas agudas hemorrágicas por fármacos”.  Med. 
Cli. 1983, 80, 254-7

“Mastectomía radical por carcinoma: inmovolización del brazo en addución en 
la fase postoperatoria; rigidez del hombro y linfedema”.  Acta Chir. Catal. 1984, 
5, 109-114

“Vómitos biliosos y síndromes clínicos de gastritis alcalina y de asa aferente 
post gastrectomía Billroth II”   Acta Chir. Catal.  1988, 9, 93-8
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“El tubo en T de Kehr, y la peritonitis biliar motivada por su extracción. 
Profilaxis”. Rev. Esp. Enf. Ap. Dig.  1988, 74, 455-59

“La secreción biliar. Significación de la hipercoleresis desde el punto de vista 
quirúrgico”.Rev. Esp. Enf. Ap. Dig. 1989, 74, 349-55

“Conceptos fisiopatológicos referentes a los pacienes sometidos a gastrectomía 
total”. ev. Esp. Enf. Ap. Dig. 1989,76, 585-600

“Bases anatómicas y fisiopatológicas de la cirugía del colédoco distal”.  Rev. 
Esp. Enf. Dig.  1991, 80, 41-52

“La colangiografia postoperatoria en posiciones orto y horizontal: aspectos 
morfológico-funcionales de las vias biliares”.     Rev. Esp. Enf. Ap. Dig.  1993,  
83, 261-69. trabajo publicado con la calificación: colaboración especial)

“Colectomía subtotal de urgencia y programada. Fisiopatologia del periodo 
precoz postoperatorio”.    Acta Chir. Catal.  1993, 14, 89-96

“Somatostatina y coleresis en el ser humano durante la fase digestiva” .   Rev. 
Esp. Enf.  Ap. Dig.  1995,87,1-5         

EPíLEG

El Dr. Àngel Díez Cascón va ser un cirurgià extraordinari, que dominava igualment 
la clínica i la tècnica quirúrgica, però el que li donava una particularitat especial, 
era la seva qualitat humana. 

Sempre controlava la situació, mai perdia la calma. Anava sempre a favor del 
dèbil, si un recluta molt temorós del servei militar al·legava alguna inutilitat i 
aquesta no quedava prou afirmada, alguns membres del tribunal, molt rígids, la 
rebutjaven, ell al contrari, opinava que un soldat amb un defecte físic, potser no 
invalidant, però amb un temor gran al servei militar, era millor que es quedés a 
casa.

La seva modèstia, segurament un dels seus trets més característics, no li impedia, 
defensar sempre les seves opinions i acabar convencent i imposant els seus 
conceptes. No acceptava, però, cap imposició; l’havíem vist enfadar-se i negar-se 
a continuar una conversa, a un superior jeràrquic, i això a l’exèrcit pot resultar 
nefast, que demanava modificar un informe mèdic verídic, que un subordinat seu 
havia signat.

En primer lloc ell era metge. La guerra civil el va conduir a l’exèrcit, i ell estimava 
l’exèrcit, però sempre va estar en primer lloc la seva formació de metge. L’any 
1970 quan tenia 55 anys l’hi insistiren repetidament perquè acceptes la direcció 
del Departament de Cirurgia que es creà a l’Hospital de la Vall d’Hebrón. Ell s’hi 
va negar durant molt temps. Finalment acceptà, entre altres motius perquè el seu 
proper ascens a coronel l’obligaria, segons la normativa de l’exèrcit, a deixar la 
cura de malalts i a ocupar càrrecs administratius de direcció de centres. 
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Tots els que el conegueren, companys i pacients, només tenen elogis i lloances 
quan parlen d’ell. És unànime el criteri de que tot i la seva gran capacitat 
quirúrgica, era primer una excel·lent persona. No hem trobat ningú que hagi fet 
d’ell la més petita crítica negativa.

En resum el Dr. Díez Cascón ve ser un gran metge, un gran cirurgià i una 
extraordinària persona.

Doctor Àngel Díez Cascón (Qui era?)

Dr. Angel Díez Cascón
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