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EDITORIAL

Aquest número és una mica diferent dels habituals. Té pocs treballs i alguns, 
la majoria, són bastant llargs. La revista ja té més de trenta anys i de seixanta 
volums.  En aquest temps els criteris han anat evolucionant. Al començament 
s’havia establert com a prevalent el criteri de limitar l’espai disponible per 
a cada article.  Va costar i alguna vegada, poques, algun article no va sortir 
per ser massa llarg. Hi influïa sovint la pesadesa de la correcció ortogràfica, 
sintàctica, els excessius hispanismes,  i fins i tot la quantitat d’errors de “picar”, 
mecanogràfics, que molts autors deixaven sense esmenar. Cal recordar que no 
hi havia ordinadors disponibles i que la correcció era molt més feixuga. A més la 
revista mai ha pogut disposar d’ajuda per a tenir un corrector en pla professional 
i els col·laboradors voluntaris alguna vegada es cansaven (s’atipaven) d’un text.

Ara molts aspectes han millorat, i els criteris d’acceptació també. En aquest 
número hi ha set articles, dels quals quatre són llargs i només tres són del 
tamany habitual. Els criteris pels que s’accepten els articles llargs són diferents, 
però tots tenen interès des del seu punt de vista. En el primer, cronològicament,  
hi ha material de recerca d’arxiu, que val la pena fer públic, i pot servir de font 
d’altres treballs.   

El segon és una crònica viscuda del desenvolupament d’una especialitat en una 
comarca concreta de Catalunya, en aquest cas el Bages. L’experiència de fer 
congressos itinerants ens ha fet valorar l’interès de la recerca local i comarcal. 
És un relat clar de fets que tot i que ja fa anys que han passat han tingut la seva 
repercussió, en  l’orientació de l’assistència. Van crear algunes ferides, però ja 
tenen prou sediment per a poder ser història.  Els treballs de records personals 
tenen el valor positiu de la immediatesa en la memòria,  i els fets que alguns 
poden considerar massa recents amb el temps, que passa de pressa, ja es van 
fent vells.  Ara la història coetània, contemporània, ja té bona premsa. Els escrits  
amb records sobre vivències personals són més  freqüents i cal estimular-los. Cal 
desinhibir els possibles autors, i des d’aquí en fem una crida.

Un altre treball molt llarg, dividit en dos articles, es dedica a l’anàlisi de l’obra 
d’un dels historiadors mes actius en els últims temps, el doctor Massons. Té un 
cert sentit hagiogràfic, però ajuda prou a conèixer la personalitat de l’autor i la 
riquesa de la seva obra, tot i que el  treball és més descriptiu que no pas analític. 
Però en tot cas és una font important de dades pel qui vulgui aprofundir en alguns 
dels rics aspectes de l’obra de Massons, principalment l’ètica professional,  abans 
deontologia, ara més bioètica; i la història de la medicina. 

Un altre treball, al final una mica comprimit, tracta d’una nissaga amb dos arrels, 
però amb informació en bona part poc coneguda i que és preferible que estigui 
publicada, disponible per a qui li interessin els aspectes que es tracten, que no 



pas guardada com un manuscrit oblidat. A més les notícies de metges del segle 
XIX, amb la seva iconografia en aquest cas, quan són poc coneguts, sempre 
tenen un interès afegit.  El treball és una invitació a que altres metges o sanitaris 
que tinguin algun antecedent familiar en aquesta línia, o sigui poc coneguda, 
o fins i tot sense obra publicada,  surtin de l’oblit en que estan. També més si 
és en el medi rural o en ciutats més petites de comarques. Poden ser una bona 
contribució en els Congressos d’Història de la Medicina Catalana.

Els dos últims treballs estan en la línia clàssica. Un és la interpretació que es fa 
de la patologia d’un personatge amb gran repercussió pública en el seu temps, i 
clau en la cultura catalana, en la història de la nostra llengua, Jacint Verdaguer. 
La polèmica pot seguir.

I el doctor Pere Miret, el més brillant historiador de la patologia per tuberculosis a 
Catalunya, extrau el valor de l’obra del doctor  Tomás Seix i Miralta, que va morir 
gairebé centenari, però personatge clau en el desenvolupament de l’especialitat 
a la primera meitat del segle XX aquí, el col·laborador més immediat del doctor 
Lluís Sayé,  veritable cap científic de la “Tisiologia” a Catalunya, des del temps 
del dispensari del carrer de Rades.    

Un altre punt en el que no solament val la pena insistir, sinó que ja és obligatori, 
és el compliment de les normes d’edició que es demanen pels treballs.  Estan, 
des de fa anys, en tots els números de la revista, i no han variat pas gaire. Diria 
que una gran part  dels autors, habituals i esporàdics, envien els treballs com “els 
ve bé”.  Prescindeixen de les instruccions, no les tenen en compte, tant si són 
més aviat secundàries com més bàsiques. En destacarem algunes.

La bibliografia. Es demana una certa uniformitat, doncs no n’hi ha. Si es diu que 
ha de ser posada al final i no a peu de pàgina, el qui té un altre costum no ho 
canvia, i el maquetador que s’espavili.  El mateix passa amb les notes. Hi ha qui 
arriba a posar les notes en caràcters romans, que no és pas gaire fàcil. Després 
li dona la culpa al programa de l’ordinador.  

Les il·lustracions. Es diu clarament que han de ser de bona qualitat i que s’han 
d’enviar de manera separada. No val deixar-les en mig del text, el que a vegades 
altera la composició de l’article. També que creguin que amb una fotocòpia de 
mala qualitat n’hi ha prou.  O bé creuen que es tracta d’una revista gràfica, amb 
excés d’il·lustracions i poc text, tot i que la majoria siguin poc rellevants.  

I amb les “taules”, que a més es desconfiguren molt fàcilment, el problema és 
molt més greu i a vegades cal suprimir-les. 
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ANÀLISI DELS ASPECTES SOCIALS DEL FONS DE L’ARXIU DE LA REIAL ACADÈMIA 
DE MEDICINA DE CATALUNYA EN EL PERIODE 1770-1850  
TRANSCRIPCIÓ D’ARXIUS SOBRE RÀBIA O  HIDROFÒBIA 

GALLEGOS i PANIELLO, Àngels; XIFRÓ I COLLSAMATA, Marc;  
CORBELLA i CORBELLA, Jacint

Arxiu RAMC

RESUM: Es presenta un buidat de dades sobre la ràbia de documents de l’arxiu de 
la RAMC, gairebé tots de la primera meitat del segle XIX, d’extensió diversa, dos ells 
impresos, i els altres transcrits. Hi ha un total de 51 documents, distribuïts en 13 temes 
concrets. Hi ha una enquesta epidemiológica important l’any 1845. Hi ha casos de ràbia 
humana, i altres també en animals, principalment gossos, i alguns escrits sobre mètodes 
de prevenció o curació.   Dades sobre normatives i activitats dels ajuntaments. 

Paraules clau: Ràbia, Hidrofòbia, Argentona, Roses, Puigcerdà, Igualada, Cervelló, sant 
Vicents dels Horts;  Ruc rabiós.

RESUMEN: Es presenta una investigación sobre los documentos relativos a la rabia 
en el Archivo Histórico de la Real Academia de Medicina de Catalunya en la primera 
mitad del siglo XIX. Se han analizado un total de 51 documentos, distribuidos en 13 
temas concretos. Hay una encuesta epidemiológica importante en el año 1845.  Hay 
datos sobre rabia humana y también en animales (perros, lobos, un jumento, animales 
domésticos mordidos). También escritos sobre prevención (piedra serpentina) y curación 
(mesto). Datos sobre normativas y actividades por los ayuntamientos.

Palabras clave:  Rabia, Hidrofobia, Argentona, Roses, Puigcerdà, Igualada, Cervelló, 
Sant Vicents dels Horts;  Jumento rabioso.  

INTRODUCCIÓ 

La ràbia ha estat un problema important en la patología històrica de la población 
catalana, més en el medi rural. Tot i que la seva freqüència real no era excesiva 
en relació a altres malalties , la gravetat pràcticament mortal dels casos reals va 
ser causa de preocupació, de por, i fins i tot de terror, quan es presentaba algún 
cas. La possibilitat de mossegades per gossos o llops principalment, era ben 
present en la població. Des de la seva fundació, el 1770, a l’Arxiu de l’Acadèmia 
hi  ha documents sobre aquest tema. Alguns ja han servit de base a publicacions 
sobre episodis de ràbia en diverses poblacions. Reus, Puigcerdà, altres.  També 
ha estat un tema important per a albeiters i més tard veterinaris (1)  

Ara es presenta el recull dels documents. N’hi ha 51, d’extensió diversa, uns 
pocs impresos, i la majoria manuscrits, que s’han escanejat i transcrit. Aquí hi ha 
documentació, podríem dir “nua”, sense comentaris.  Cal dir que s’ha respectat 
escrupulosame la grafia dels documents, amb les variants, les abreviatures i 
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símbols, i fins i tot les diferències ortogràfiques (que n’hi ha bastantes), i s’ha 
intentat mantenir la distribució d’espais dins del document. Pràcticament tots els 
documents són en castellà, única llengua d’ús escrit permès entre institucions. 

Entre els temes concrets de més interés podem destriar:

- L’enquesta epidemiológica de l’any 1845, que mostra, a vegades de manera 
indirecta, la indidència del risc de ràbia, sobretot en els mesos de calor a 
Catalunya, amb una distribució àmplia en moltes comarques. 

- la descripció d’alguns casos de patología humana

- la menció de diverses espècies animals, principalment cànids: llops en 
poblacions petites, gossos, més els que vagaven entre pobles.  També animals 
domèstics contagiats, o un ruc, en medi militar. 

- les normes de prevenció, així l’edicte de 1786, el primer document que hem 
vist a l’arxiu, o l’intent d’utilitzar boles de verí pels gossos.

- Normes de prevenció humana, o de tractament, així el “mesto”, o la pedra 
escorçonera o serpentina, amb diverses utilitats.

ÍNDEX de les transcripcions de l’ Arxiu de la Reial Acadèmia  
de Medicina de Catalunya.

1786/ lligall 1/ doc. 13 Edicte imprès sobre prevenció  
de la ràbia

Pàg.13-23

1798/ lligall 1 b/doc.  
53 (2 doc.)

Incidències a l’Hospital General  
de Barcelona. pàg. 24-27

1805/ lligall 2/ doc. 14 bis, 
46

Ruc rabiós a Argentona.
pàg. 28-30

1816-1817/ lligall 3/ doc. 
28, 29, 98, 35 i 36..

Ràbia i curanderisme.
pàg. 31-41

1817/ lligall 3/ doc. 34 Llop rabiós a Roses. pàg. 42

1821/ lligall 4/doc. 111, 
113, 118, 119, 120, 121, 
124 i 162

Brot de ràbia a Puigcerdà.
Pàg. 43-51

1830/ lligall 7/ doc. 14, 22 
i 23.

Pla preservatiu sobre gossos 
rabiosos i profilaxi de la hidrofòbia.

pàg. 52-57

1842/ lligall 24/ doc. 86.1, 
86.2

Gossos rabiosos a S. Vicens dels 
Horts i Cervelló.

pàg. 58-60

1845/ lligall 27/ doc. 98, 
101, 103, 105, 112 i 116

Boles de verí per a gossos
pàg. 61-67
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1845/lligall 27/ doc. 
109, 135, 137.1,137.2, 
138,139.1, 139.2, 140, 
141, 142, 143, 144, 175, 
234 i 245

1846/ lligall 28/ doc. 34

Enquesta epidemiològica a 
Catalunya.

Enquesta epidemiològica a 
Catalunya.

pàg. 68-83

1853/ lligall 35/ doc. 73 i 
74

“El Mesto” com antídot de la ràbia.
pàg. 84-86

1862/ lligall 44/ doc. 26 i 
27

Tractament de la ràbia amb “la 
piedra Serpentina o escorzonera” 
a Banyoles.

pàg. 88-91

1. EDICTE IMPRÈS SOBRE PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA RÀBIA. 1786

1786 / lligall 1 / doc. 13

Resum: Edicte imprès del Capità General de Catalunya, Comte del Asalto, sobre 
les mesures preventives contra els gossos rabiosos i la ràbia i remeis per a curar-
la. 

“Este Edicto-diu al peu de l’imprès-se ha publicado por los parages públicos y 
acostumbrados de esta ciudad con las formalidades de estilo, por mi Thomas 
Alaret, Pregonero y trompeta Real; oy a los 22 de Febrero de 1786– Thomas 
Alaret”

Data: 18.02.1786

Signa: El Comte del Asalto  i el Baró de Serrahí, secretari de la Reial Junta de 
Sanitat.

Vist: Don Ventura de Ferran, Degà.
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2. INCIDÈNCIES A L’HOSPITAL GENERAL DE BARCELONA. 1798

1798 / lligall 1 bis / doc. 53 (1)

Josef Ignacio Claramunt i Verde als Senyors Metges de Sanitat.

Resum: Demanda d’un Informe sobre les competències dels Cirurgians en els 
casos de ràbia  a l’hospital de la Santa Creu (Hospital General), basant-se en 
l’Edicte de 18 de febrer de 1786*, en relació al cas d’un nen de 7 anys ingressat 
per mossegada de gos rabiós.

Data: 12.01.1798

Signa: Josef Ignacio Claramunt i Verde

* Arxiu RAMC. 1786 / lligall 1 / doc. 13

1798 / LLIGALL 1 BIS / DOC. 53 (2)

Resum: Esborrany sobre les acusacions fetes a causa de les negligències 
repetitives del “Médico Velante” Dr. Solà a l’Hospital de la Santa Creu, en motiu 
de l’ingrés d’un nen de 7 anys mossegat per un gos rabiós.

Data: 12.01.1798

Signa: 

***

Transcripcions:

Arxiu RAMC. 1798 / lligall 1 bis / doc. 53 (1)

Con ocasion de haverse conducido al Hospl. Genl. de esta Ciudad un muchacho 
de unos 7 años de edad mordido por un perro que se creyó fuese rabioso, sabe 
el Muy Yte. Ayuntamto. en Junta de Sanidad, que se ha excitado la question, de 
si debe ser colocado en una de las Salas de Cirugia, fundandolo, en que el mal 
de que se trata es puramente tópico, imposible de curarse desentendiendose 
del lugar mordido, y que es sobre la parte misma mordida donde se debe 
principalmte. obrar: en qe. han sido no pocos los mordidos por animal en rabia  
que ha curado un cirujano del mismo Hospl. con solo los remedios aplicados á 
la parte, y que sabe en el dia la Cirugia juntamente con los tópicos administran 
los remedios internos que parezcan mas acomodados: en que la administracion 
delas unciones es un medio incierto y rutinoso pa. la curacion delos mordidos: 
en que su enfermedad es del resorte dela Cirugia: y enque teniendo mandado 
S. M. sela cometan las enfermedades de su resorte aun en los casos mixtos, 
serà arreglado á las Rls. Ordenanzas  y á dos posteriores ordenes de S. M. que 
todo mordido por perro que se sospeche, ó  no rabioso, y todo enfermo qe. 
padezca de enfermedad mixta, sea tratado por los Cirujanos.

Entre estas especies y deducciones ha reparado la Junta el desconcepto con 
qe. se trata la administración de las unciones, que por la opinion en que se 
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estaba de que eran el remedio mas acreditado, se prescribieron expresamente. 
en la Ynstruccion que por resolucion dela Rl. Junta de Sanidad del Principado 
se mandó observar en todo él con Edicto de 18 de Febrero de 1786. Y como 
sea de tanta consequencia el que en enfermedad tan seria se administren 
los remedios mas adequados, y muy puesto en razon que las providencias del 
Govierno en el particular sean, como seha visto que seha procurado, conformes 
a lo que enseñen los descubrimientos de los facultativos y los adelantamientos 
qe. proporcionan el tiempo y la experiencia: á fin de poder la Junta, si conviene, 
representar lo que sea del caso enlos puntos que sea menester delos que 
comprende la otra Ynstruccion, lo que incluyo a Vms. un exemplar: ha resuelto 
que informen Vms. quanto se les ofrezca con presencia de ella, delo que se 
alega en prueba de que deben ser tratados por los Cirujanos los mordidos por 
perros que se sospechen rabiosos, y delo demas de que estimen Vms. deberse 
haver consideracion en el asunto.

Dios guarde á Vms. ms. as. Barña 12 de Enero de 1798.

    Josef Ignacio Claramunt y Verde

Señores Médicos de Sanidad.

*

Arxiu RAMC. 1798 / lligall 1 bis / doc. 53 (2)

El Dr. Solá habia varias veces sido avisado para que cumpliera mejor con su 
obligación de no abandonar el Hospital en las horas que el debía velar, cuya 
falta no podía negar porquanto Dn Rafael Llínas uno delos Admins. le habia 
alguna vez hecho el señal con la campana, en qual ocasión el no estaba en 
casa, como debía, pero la bondad delos Administradores le avisaba, quando 
esto solo ya bastaba para expelerle, o privarle del empleo de Medico de Velante, 
pues uno delos capitulos que prometen observar es que no visitarán enfermo 
alguno en la Ciudad.

Quando el Dr. Benito Pujol estaba en el trastorno delas viruelas de su hija 
encargó á Sola su visita del Hospital, la que hizo mudando la serie de remedios 
á la mayor parte delos enfermos que Pujol le había encargado, y volviendo 
este á exercer, ó passar la visita vio aquella mudanza sin que Solá le indicara 
los motivos que le habian movido á verificarla, sabiendola solamente por el 
receptario.

Pide permiso á la Administración para entrar á ser ohido, se le concede, y 
se queja fuertemente de Sola; que sín motivo le habia variado el orden de 
remedios, con cuya mudanza atrassaba mas pronto que no adelantaba la cura; 
todo lo que sintió mucho la administración.

A pocos dias de sucedido esto, tiene que irse Pujol á una fiesta, ó primera 
celebración de Misa de un hermano suyo, y pide á la Administración, que 
atendida la falta de urbanidad de Solá en el caso arriba referido, se le permita 
á que no passe este su visíta, ó que sea con consulta de Colom sí el caso 
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lo requiere, se dispone assí é instantaneamente, ó passado muy poco tiempo 
comparece al Hospital un niño mordido en el brazo por un perro rabioso. 

Lo visita Sola y á tres dias dela mordedura muere. Consulta el enfermero mayor 
S. Jayme á Sola sobre las diligencias que debian practicarse relativas á la 
cama y demas muebles que habia usado el hydrophobo, y responde que bastará 
que se perfumen bien, y que la ropa sufra una fuerte colada. Da parte á la 
Administración del parecer de Solá, y á esta la pareció que eran pocas estas 
precauciones, por lo que consulta (ó en particular ó por oficio á la Junta de 
Sanidad) y segun me dijo dichoLlinas, por el parecer de este se manda quemar 
toda la madera y paja dela cama, y que la ropa sufra 5 ó 6 coladas antes de 
volver á servir.

Todo esto sucedio con la mayor tranquilidad de todos, y lo que sigue  dio 
principio ál desenfreno de Solá y justo proceder dela Administracion.

Comparece al Hospital un niño con un rasguño en la mano causado por el mesmo 
perro rabioso que arriba. Se da parte á la Admin y resuelve que atendidos los 
pareceres diversos de Solá y Junta de Sanidad, y para que se haga mas exacta 
observación sea dicho niño visitado por Solá y Colom. Ha de advertirse que este 
ultimo enfermo fue llevado al Hospital á la mañana, y que se dio la disposición 
dela Admn á Solá por la tarde del mismo día. Debia darla el S. Jayme enfermero 
mayor, pero Colom dijo ofendido que yo soy el que debo tratar con Sola á este 
enfermo subiré tambien con Vm á darsela.

Ban á la puerta y nadie abría, por fin sale el criado y dice, mí amo duerme,  lo 
llamaré. Sale Solá, y ohida la disposicion dela Administración que Colom le 
refiere, responde. Yo no necesito compañero alguno para cuidar de este enfermo, 
pues soy capaz solo de cuidar dos Hospitales como este, quanto mas un solo 
enfermo, y que assí no necesitaba á Colom. Este le dijo que se tranquilizara, 
y que atendiera que era orden de la Administración, que debia venerar, y que 
sufocara los movimientos de sucholera. Las razones de Colom le alborotan mas, 
dice (con mucha frequencía de ajos) que tan insolente é intrigante era el S. 
Jayme como Colom, que tiempo habia que los conocía por alborotadores y por 
fin que nada se le daba delaAdministración, y con este enfado y palabras les 
dio (como se dice) la puerta por los carrillos. 

Halla á poco rato al S. P. Jayme solo, y le insulta otra vez como arriba, y á la 
noche envía al enfermo á la Cirugía, pensando assí burlar la disposicion dela 
Administración, y en todo este dia trato al enfermo solamente con un poco de 
unguento aplicado al rasguño, y sin ningun otro remedio.

Quando Colom se vio tan ultrajado da parte á los Administradores, y á la noche 
del mismo día se juntan estos, oyen á Colom y S. Jayme, y mandan á aquel 
que luego (eran las 9 dela noche) se vaya al Hospital, y que sin compañía 
de Solá trate ó se conosca el estado y circunstancias del dicho enfermo, que 
lo ponga solo si le parece, y que practicado todo esto vuelva á dar parte á los 
administradores que juntos le aguardaban.
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Marcha Colom al Hospital y entonces fue quando se supo la insolencia de 
Sola de enviar al enfermo á la Cirujía. Concluida la visita restituiesse á casa 
delos administradores, le oyen y le dicen que se vaya á su casa, y que cuide 
solo del enfermo. Y despues de estar fuera Colom, resolvieron justissímamente 
que, habiendo Solá despreciado la orden que se le habia dado, y maltratado á 
Colom, y ultimamente habiendo intentado burlar las disposiciones dela Admn. 
en bien que todos están contra Colom.

Sola fue á Casa Llinas, y Dn. Rafael le habló con tono grave como á Administrador, 
y muy pacifico como á un particular, y como á  amigo le dijo que si no mudaba 
se vería despreciado de todos los facultativos en qualquier parte que fijara su 
domicilio,etc, y como á Administrador le refutó las razones que allegaba en su 
defensa. 

Le preguntó que sí el mal era chirurgíco porqe. no habia enviado á la  Cirujía 
el primer enfermo que murió después de tres dias de entrado al hospital, ¿y 
porque al segundo (que es el en question) lo envio á la noche quando ya el 
lo vio á la mañana.? Como podia el defenderse, y probar que assí cumplía 
su obligacion, calló y confessó su culpa, pero su confesión y sumision no le 
servirán para nada.

Despues de haberme Llinas contado todo lo qe. acabo de referir, le pregunté 
y ahora para las oposiciones como lo harán, dijome que el Canonigo Dou 
encargado ó apoderada por el Cabildo y Ayuntamiento de esta, por la tocante de 
la representación que ambos Cuerpos hicieron contra las ordenanzas del Colegio 
de Cirugía, había poco á escrito que se habían unido todas las representaciones 
de varias Universidades y la de la administración, y que estaba ya visto el 
asunto y conocido para que se pudiesse despachar luego.

En esta larga narración será preciso dissimular la repeticion de terminos, puede 
la he escrito á prisa, y del modo que se me offrecia á primera vista, sin poner 
cuidado en evitar aquella, pero nada falta de lo acaecido.



28 Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 11-90, ISSN: 0213-0718

Àngels; Gallegos i Paniello; Marc Xifró i Collsamata; Jacint Corbella i Corbella

3. RUC RABIÓS A ARGENTONA. 1805

1805 / lligall 2 /doc. 14 bis

Governador als Srs. Metges de Sanitat.

Resum: Ofici del Governador respecte al cas d’un ruc rabiós que va mossegar 
a Francisco Godall a Mataró; demana opinió sobre l’actuació del metge Torner.

Data: 10.11.1805

Signa: Joseph Ygnacio Claramunt i Verde

1805 / lligall 2 /doc. 46

Acadèmia a Josef Ygnasio Claramunt.

Resum: Informe de l’Acadèmia sobre la ràbia en resposta d’un cas a Mataró 
(Argentona) el 10 de novembre.Repassa l’Edicte de 1786* i considera que es 
poden suprimir els capítols 8, 9, 10, 11 i 12 substituint-los per altres mesures 
que ja s’havien adoptat a Europa.

Data: 05.12.1805

Signa: Prats, Graset, Steva, Torner

 ***

Transcripcions

Arxiu RAMC.1805 / lligall 2 /doc. 14 bis

Con motivo del Parte qe dió al Exmo Sor. Capn. Genl.en 19.de Octe.ulto.la 
Diputon de Sanidad de Mataro delo ocurrido, y providenciado de resulta de 
haver mordido un jumento rabioso á Franco. Godall dispuso S. E. qe. la Yle. 
Junta de la de esta Ciudad. opinase de las providencias dela de Mataró con lo 
demás qe la pareciese y hallare conveniente: y así se verificó con el Ynfe. de 
23 del propo. mes de qe. acompaño á Vms. copia junto con la del citado parte 
y el dictamen de uno de Vms. y de Dr. Jph Torner qe precedio al otro Ynfe.. 
Contestado por S. E. á la Diputacion de Mataró expresa ahora esta con ofº de 
31.del propio mes lo qe. Vms. veran por la otra copia qe. incluyo, sobre cuio 
contenido quiere también S. E. qe. exponga la Yle. Junta lo qe. sela ofrezca. Y 
pª hacerlo con plena instrucción ha acordado pase á Vms. como lo executo un 
exemplar dela Ynstruccion qe. en el año 1786. se mandó publicar en todo el 
Prindo, á fin de qe. con […..] de todo no solo digan Vms. junto con Dor. Joseph 
Torner si algo se les ofrece sobre el caso actual de que tiene dada cuenta la 
Diputon. de Mataró, sino tambn. si con las experiencias, descubrimientos, é 
ilustraciones qe. después dela formacion dela expresada instrucción se hayan 
añadido á las qe. entonces se tenían relativas á la hydrofo y su método curativo 
ó precautivo, conviene añadir, modificar, ó variar algo á lo que entonces se 
prescribió, debolviendome todos los otros papeles al tiempo de pasarme la 
respuesta.
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Dios gûe á Vms. ms. as.

Barña 10. de Nove. de 1805.

Jph Ignacio Claramunt i Verde

Sres Medicos de Sanidad

*

Arxiu RAMC. 1805 / lligall 2 /doc. 46

En cumplimiento del oficio que por disposición de la Ylte Junta de Sanidad 
nos pasó Vs con fecha 10 del antecedente mes, a fin de que expusiésemos 
lo qe se nos ofrecieses sobre el caso actual de los mordidos por un jumento 
rabioso en Argentona, como igualmente acerca sí debe añadirse, variarse ó 
modificarse algo en la instrucción que en 1786 hizo publicar en este Prado 
la misma Ylte Junta, de todo lo que nos acompaña Vu. un ejemplar, decimos, 
que haviendo examinado escrupulosamente todos estos papeles, en quanto al 
primer punto hallamos que los Profesores de Mataro han practicado quanto 
exigía la naturaleza y circunstancias del caso que tan justamente ocupó la 
vigilancia de aquella Diputación, y en quanto al segundo opinamos que pueden 
suprimirse los SS. 8. 9. 10. 11 y 12. añadiendo en su lugar lo siguiente.

Para impedir que el veneno del animal rabioso penetre al interior del cuerpo 
(que es la primera y principal indicación que debe cumplirse) se aplicará el 
cauterio prefiriendoel actual, esto es el fuego, al potencial, no limitando su 
acción à la parte afecta, sí que extendiéndola á las zonas vecinas. Sí alguna 
circunstancia particular impidiese la aplicación del cauterio, se escarificará 
luego la parte mordida, atraiendo por ventosas quanta sangre y humor se pueda, 
é inmediatamente se procurará, con todos los medios adequados, excitar y 
mantener una supuración larga: Al mismo tiempo se podran practicar algunas 
friegas, á los alrededores dela herida con el unguento de mercurio terciado, 
empleando en cada una de ellas dos adarmes en los ocho primeros días y en los 
siguientes hasta 20, una. Las llagas se curarán pocas veces, y lo mas, de dos 
á dos días. Si la llaga se cicatrisase en breve, se aplicará un nuevo cauterio, 
y se mantendra abierta por dos meses. Si aconteciese alguna contusion sin 
herida, rasguño, ni escoriación, se lavará con aguardiente alcanforado animado 
del espíritu de sal amoniaco, aplicandola despues referidos vexigatorios. Este 
plan curativo debe igualmente adoptarse, aunque le hubiesen pasado algunos 
dias despues dela mordedura, y no se hubiese dado auxilio alguno al sugeto 
mordido.

A mas delos remedios externos que acaban de indicarse, en quanto á lo 
interior será siempre muy mal prescribir los antiespasmódicos, como el opio, el 
almizcle, el alcanfor, el extracto de veleño, ec, y otros que tambien promueven 
la transpiración, como el eter sulfurico, el acetite amoniacal (espiritu de 
Minderero) los polvos de Dover, con cuyos medios puede omitirse el uso de 
mercurio dulce.
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Si las circunstancias del enfermo exigiesen los remedios generales evacuantes, 
como sangrias, purgantes, emeticos ec. el facultativo los proporcionarà segun 
la indicacion quese presentase. los baños universales seran provechosos por lo 
que contribuïen ímmediatamente á facilitar el efecto que es el objeto del plan 
descrito.

Esto es lo que nos ha parecido mas util y proporcionado á los conocimientos 
del dia; bien que la mayor parte de lo dicho podria omitirse, o seria supèrflua, 
si las observaciones hechas sin prevencion confirmasen el parecer del señor 
Rorguillon, quien afirmaba que la rabia no es enfermedad contagiosa, y que 
unicamente es hija del miedo, o terror; no obstante, mientras esta opinion no 
se confirme mas y mas con repetidos hechos que se apoyen en la mas exacta, 
escrupolosa constante, y nada equivoca observacion, somos del parecer que 
debe seguirse con la mayor escrupulosidad lo que se ha prescrito el plan que 
acaba de trazarse.

Este verdaderamente es igual al que en el dia se sigue en todos han adoptado y 
siguen los mejores practicos de la Europaculta, que han tratado con extension 
y cuidado de esta enfermedad tan terrible como funesta.

Es quanto nos ha parecido contestar al citado oficio de Vu a fin de que elevandolo 
á la Muy Iltre Junta resuelva lo que fuese de su superior agrado.

Dios gue á Vm ms as.

 Barña Diciembre de 1805.

  Prats. Graset. Steva. Torner.

Señor D. Josef Ygnasio Claramunt.
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4. RÀBIA I CURANDERISME. 1816-1817   

Índex dels documents:

1816 / lligall 3 / doc. 28

Sanitat al Sr. Vice-president de la Reial Acadèmia Medico-Pràctica de Barcelona.

Resum: Ofici del General Castaños: li comuniquen que a Vilanova i la Geltrú un 
gos rabiós ha mossegat persones i gossos, aquesta sang havia estat xuclada per 
un “saludador”. Demana un informe al respecte del cas, tant pel que fa a la ràbia 
com pel curandero.

Data: 12.07.1816

Signa: Javier de Castaños

1816 / lligall 3 / doc. 29

Resum: Informe demanat a l’Acadèmia sobre la Ràbia. És extens, té 21 capítols. 
(En el 20è aconsella que el “saludador de marras” sigui empresonat i vigilat).

Data: 18.10.1816

Signa: Javier Castaños

1816 / lligall 3 / doc. 98

Reial Acadèmia a Excm. Sr. Xavier de Castaños.

Resum: Informe sobre el saludador (Miguel Ballester) que va xuclar la sang dels 
mossegats per un gos rabiós a Vilanova i la Geltrú.

Data: 16.07.1816

Signa: Real Acadèmia

1817 / lligall 3 / doc. 35

Excm. Sr. Castaños a l’Acadèmia.

Resum: Ofici del General Castaños explicant que la Junta Suprema de Sanitat del 
Regne va aprovar la Instrucció que en referencia a la Ràbia va formular aquesta 
Acadèmia en data 11 de novembre de 1816 (lligall 3 doc. 29 d’aquest treball).

Data: 11.11.1817

Signa: Javier de Castaños
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1817 / lligall 3 / doc. 36

Resum: Certificat del Dr. Steva amb el “sello mayor” de l’Acadèmia, declarant 
que l’Acadèmia ha rebut l’anterior ofici del General Castaños. 

Data: 18.11.1817

Signa Secretari: Rafael Steva i Cebria 

***

Transcripcions:

Arxiu RAMC. 1816 / lligall 3 / doc. 28

Sanidad.

 Con motivo de la representacion que me dirigió la Junta Municipal de 
Sanidad de Villanueva y Geltrú en 18 Junio ultimo acerca el accidente de haber 
mordido un perro  rabioso á otros varios y ademas á dos hombres cuya sangre de 
la parte lesiada habia chupado un saludador con lo demas que expresa, quise 
instruirme de las reglas que gobernaban para estos casos y he visto los Edictos 
de la Junta Superior de 18. de Febrero y 23. de Noviembre de 1786 que 
acompaño junto con la citada representacion de la Junta de Villanueva (á la que 
mandé por de pronto que se arreglase á lo prevenido en aquellas instrucciones) 
a fin de que la Rl. Academia me informe á la mas posible brevedad lo que se 
le ofrezca y parezca acerca este caso en particular con devolucion el escrito de 
la Junta Municipal, sin perjuicio de que despues, tomandose el tiempo que sea 
necesario trabaje y forme una nueva instruccion arreglada á los conocimientos 
que se hayan adquirido desde el año 1786, con toda extensidad y exactitud, 
de manera que los pueblos tengan en ella los conocimientos necesarios para 
ocurri[..] á las necesidades de esta naturaleza que no son raras.

Dios guarde á V.S. ms. as.  Barcelona 12. de Julio de 1816.

Javier de Castaños

Señor Vice-Presidente de la Rl. Academia Medico-Practica de esta Ciudad.

*

Arxiu RAMC. 1816 / lligall 3 / doc. 29

Exmô Sor

La rabia, enfermedad horrible, cuyo solo nombre abate y llena de terror a las 
personas de mayor espíritu, y de cuyos efectos no preservan, como de otras 
enfermedades, la fuerza, las riquezas, la grandeza, ní una respetable guardia, 
como dice el Profesor Roux, ha sido siempre mirada con el mayor respeto por 
todas las naciones, siendo un enemigo, al que estamos expuestos en el campo, 
en las poblaciones, y en lo interior de nuestras casas. El perro, en especial, 
amigo el mas fiel del hombre, y que como tal siempre demora entre nosotros, 
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es al mismo tiempo á veces, y con demasiada frequencia, este enemiga temible 
e inevitable. De todos los animales domesticos, es, el que mas comunmente 
contrae la rabia, y la comunica; aquexado de ella, se echa con furia á lo que 
le está cerca, trahiendo tambien á lolexos el estrepito, la desolacion, y la 
desesperacion, matando ó hiriendo indiscriminadamente, personas, ganados, 
é inferiendo á todo viviente con su terrible y mortífera mordedura el germen ó 
virus abrasador y destructor que le consume.

La interesante necesidad de precaverse de un enemigo tan cruel y de buscar el 
alivio y remedio á los infelices que han sufrido su rigor, ha ocupado la atencion 
de los Gobiernos, obligandoles á promulgar algunos reglamentos, que aunque 
parescan severos, son sin embargo necesarios para ponernos á cubierto de un 
peligro tan amenazador.

Aunque la Real Junta de Sanidad de este Prado en 18 de Febrero de 1786 
publicó un edicto relativo á este objeto, con el que no solo pudiese el publico 
conocer los verdaderos síntomas de esta enfermedad, sino tambien su metodo 
curativo y precautivo; no obstante, habiendonos V.E. nombrado para trazar 
un plan relativo al mismo objeto, teniendo presentes los conocimientos que 
desde aquella epoca hasta el presente se han adquirido acerca esta dolencia, 
segun lo dispone el Exmô Sor D. Xavier de Castaños actual Capitan Genl de 
este Principado, en su oficio de 12 de Julio ultimo, con el que, al paso que 
consultó á V.E. sobre un caso de mordedura por un perro creido rabioso, le honró 
cometiendole este encargo, hemos reconocido varios escritos cuyos autores no 
solo indican su opinion y metodo curativo, si que con varias observaciones le 
justifican y confirman. Insiguiendo, pues, la resolución de S. E. hemos arreglado 
la instrucción siguiente, la que sujetamos al superior conocimiento de V. E. 

Dios guê à V. E. ms. as.

Barcelona 11 de 9bre.de 1816. Excmô Señor

Excmo Sr. Presidente, y Real Academia Medico Practica.

S 1.

Las señales con que se conoce que amenaza la rabia en un animal, especialmente 
en los perros, son el que se presentan con aspecto triste, se apartan de las 
gentes, tienen las ojos y orejas bajas, caida la cola, andan como estupidos ó 
soñolientos, por lo comun á nadie hieren voluntariamente, però si molestados, 
en este estado se acuerdan aun del amo y les respetan todavia, aunque son algo 
peresosos á su voz; no ladran però gruñen, y aborrecen toda comida y bebida.

Como varios de estos sintomas se notan en los perros á causa de otras 
enfermedades es menester, si es posible, observarlas con mucha escrupulosidad 
para notar si pasan al segundo grados del mal.
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S 2.

 En este empiezan los perros á anhelar, sacan la llengua, echan mucha espuma 
de su boca siempre alicata y como mascando, andan y apoco á poco como 
medio dormidos, sordos á todo ruido , ya de repente y sin motivo se ponen á 
córrer y no siempre por camino recto, aborrecen toda bebida, sus ojos son ó 
furiosos, ó batidos, lagrimosos y cargados de polvo, la lengua de color de plomo, 
desconocen al amo, los demas perros timidos huyen y evitan precipitadamente 
su encuentro, si dan con algun arroyo ó con agua retroceden espantados, 
enfureciendose á mas al oido del movimiento de las aguas, enflaquecen en 
breve tiempo, deliran, y finalmente se enfurecen. Apenas sufren este estadio 
por treinta horas, pues abatidos y exhaustos caen, quedan sin poderse sostener 
y mueren convulsos. Su mordedura en este estadio es casi incurable.

S 3.

En las casas, en que por las referidas señales resulte que algún perro, u otro 
animal es rabioso deberán matarse indispensablemente todos los animales 
que hayan sido mordidos por el rabioso; ó que hayan sido mordidos ó hayan 
estado con los mordidos, no exceptuándose por pretexto ni respeto alguno, 
enterrándose en un hoyo bien profundo, apresando y pisonando bien la tierra 
con que se cubran, lo que se practicará del mismo modo con los que mueran 
rabiosos.

S 4.

Quando no se tenga certidumbre de que el perro ú otro animal mordedor es 
rabioso si se le puede coger se le guardará en parage donde no pueda dañar 
á nadie; se tendrán en otro lugar separado todos  los animales que hayan sido 
mordido por el, observando si comen y beben, asegurándose que no puedan 
comunicar con otros; se observará cuidadosamente por quarenta días si come; 
y principalmente si bebe el mordedor, sin administrarles remedio alguno: si 
durante este tiempo come y bebe se podrán salvar los animales mordidos por él: 
pero si no come, ni bebe, deberá guardarse hasta que por si muera, y verificada 
asi su muerte, no deberá dudarse que era rabioso, y deberán desde luego 
matarse todos los animales mordidos por él, y si no se sabe á punto fijo quales 
son, se deberán matar todos los que hayan estado con los que se sepa de cierto 
haver sido mordidos, porque un leve rasguño que no puede casi conocerse con 
los sentidos es sobrado para haverse ingerido por él la rabia, y en consequencia 
para poderla propagar á otros.

S 5.

Si en el expresado caso de no tenerse certitud de que el perro ú otro animal 
mordedor fuese rabioso, no se le puede coger para hacer la observación y 
diligencias que se previenen en el artículo antecedente, deberá procederse 
con la siguiente distinción. Si las señales que se hayan podido observar en el 
animal mordedor son indicantes de que era rabioso se ha de matar los animales 
mordidos por él: pero sí no indican que fuese rabioso, sino que solo se recele, 
que podrá pasar á verla, se guardaran separados de toda comunicación por 
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quarenta días los animales mordidos por aquel, y si no se sabe de cierto quales 
son, se pondrán separados (sin servirse de ninguno de ellos, si son comestibles) 
todos los que hayan comunicado con los mordidos observando cuidadosamente, 
si comen y beben. En caso de comer y beber en este tiempo se les soltara, mas 
si hubiese alguno que no coma, y sobre todo, que no beba, se les separará de 
los demas, y se les guardará asi quarenta días, averiguando si es ó no rabioso 
con arreglo á lo prescrito en el párrafo antecedente, manteniendo entre tanto 
separados los demás que hayan tenido comunicación con el tal animal en la 
comida ó bebida, ó en otra conformidad, que pueda hacer recelar haberles 
infectado, asegurándose de si ó no lo están por los medios que quedan 
anteriormente indicados, á fin de dejarles libres, o matarlos según lo que 
resulte de las diligencias.

S 6.

Siempre que fuese mordida alguna pesona y se sabe de cierto que el animal 
mordedor era rabioso, sin perdida de momento, y antes que el veneno 
comunicado obre en la herida, se le atacará eficazmente, y haciéndolo asi, será 
con provecho, en la parte en que se ha depositado, atendiendo que en este 
principio tan desgraciado el alivio depende á menudo de la pronta ejecución 
rigurosa de lo qe. va áp proponerse, no olvidándola, ó practicándola igualmente 
en quantas heridas ó mordeduras se notasen por pequeñas que sean, aunque 
solo sean levísimos rasguños, pues el veneno de la rabia se conserva y queda en 
ellas hasta la ocasión favorable de su desarrollo, por lo que seria muy perniciosa 
toda omisión pudiendo extinguirse en las heridas sujetas á los remedios, y 
ser causa del mal el poco veneno olvidado en una herida leve, ó rasguño 
despreciable, como lo ha acreditado le experiencia. 

S 7.

La primera indicación que se presenta es impedir que el veneno aplicado en 
la herida por el animal rabioso penetre á lo interior del cuerpo. La segunda 
corregir y destruir su calidad venenosa, y expelerlo fuera del cuerpo á beneficio 
de las orinas y sudor, ó de otra curación competente.

S 8.

La curación local ha sido reconocida por la mas provechosa ya desde la mas 
remota antigüedad, llenándola con varios medios que solo se distinguen en 
el grado de su [………]. El cauterio actual, ó el fuego aplicado quanto mas 
pronto sea posible á la herida, es el remedio que ha sido adoptado como á 
mas provechoso y cuyas favorables resultas llenaron los deseos de los que 
aconsejaron su aplicación, procurando profundizarla; y con ella excitar una larga 
supuración, que se mantiene después por mucho tiempo con los estimulantes 
adequados; con lo que no solo se procura la destrucción del veneno aplicado 
á la herida, si que se le imposibilita tambien poder penetrar á lo interior pero 
como solo debe aplicarse en las partes carnosas se logrará el mismo efecto 
practicando en las partes nerviosa y tendinosas lo que se notará después.
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S 9.

Si por este motivo, ó alguna otra circunstancia particular no pudiese aplicarse 
el fuego ó cauterio actual, se dilatará y escarificará luego la parte mordida, 
atraiendo con ventosas quanta sangre y humor se pueda, procurando 
inmediatamente con todos los medios adequados excitar y mantener una larga 
supuración. Es muy evidente que, si la parte mordida se zaja, destruie, ó quema 
hasta llegar á la sana, ó mas abajo de la herida, antes que el veneno aplicado 
se haya desarrollado ó penetrado á lo interior, no es fácil que se manifieste 
la rabia, opinión que han abrazado todos los practicos, por lo que aconsejan 
la pronta ejecución de estos medios, aunque alguna vez se ha obtenido igual 
favorable efecto aplicado á los seis y  mas días de la mordedura, en especial 
si el veneno ingerido no había durante este siempre producido trastornos 
manifiesta en las partes mordidas. Las llagas se curarán de dos en dos días. 
Si se cicatrizasen en breves se aplicará nuevo cauterio, manteniéndolas asi 
abiertas y con supuración dos meses.

S 10.

Si aconteciese alguna contusion sin herida, ni escoriación en la parte, se lavará 
con aguardiente alcanforado, animado con espíritu de sal amoniaco después 
repetidos vejigatorios.

S 11.

A mas de la aplicación de este remedio a la parte afecta, se harán algunas 
friegas á los alrededores de la herida con el ungüento de mercurio terciado, 
y luego las untarsales, empleando en cada una de ellas dos drachmas en los 
ocho primeros días, y en los siguientes hasta veinte una drachma. Para facilitar 
la acción del mercurio aplicado exteriormente se propinará al mismo siempre 
interiormente unido a algún purgante según las circunstancias del enfermo, 
alternando algunos baños universales y usando con abundancia bebidas 
diaforticas.

S 12.

El método curativo que acaba de exponerse ha producido buenos efectos, no 
solo en casos de menor sospecha, si que en otras en los que estaba decidida 
la rabia del animal mordedor, pero por si á causa de alguna  circunstancia 
particular ó del enfermo, ó de la condición de sus heridas no pudiese ó no 
quisiese adoptarse en toda su extensión, se podrá practicar lo siguiente, cuya 
utilidad está también acreditada, y confirmada por la experiencia.

S 13.

Ya dijimos arriba que era necesario dilatar la parte herida, circunstancia que no 
debe omitirse, sease qual fuese el método curativo, pues el terrible diente del 
animal mordedor penetra hasta que encuentra resistencia, de lo que resulta, 
que la herida es siempre mas profunda de lo que parece. Reconocida pues 
su dimensión se dilatará con algún instrumento en toda su circunferencia, 
cortándola al través, y como en estrella, para que su entrada sea mas larga 
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que profunda. Esta operación es muy esencial, y debe hacerse con escrupuloso 
cuidado, atendiendo á los tendones, y vasos mayores sanguíneos, cuyo 
encuentro debe evitarse. Con estos cortes ó incisiones se dejará salir de la 
herida bastantes sangres, y después se limpiará bien con agua de jabon, ó si 
la parte lo permite se meterá en un baño de otra agua, se cubrirá la herida 
con un lechino de hilas secas, y su necesaria comprensión y vendages. Al dia 
siguiente se quita este aparato, se reconoce la herida hasta su profundidad, 
y se descubren asi sus vasos, nervios y tendones. En esta ocasión la manteca 
de antimonio algo derretida es el remedio mas necesario y mas eficaz, la que 
se introduce con un palito u otra cosa hasta los mas profundo de la herida, en 
sus bordes y alrededores. Todas las partes sugetas á su contacto se vuelven 
luego blancas, y se cauterizan algunas veces á muchas líneas de profundidad. 
Se cubre por encima la herida con un parche vesicante bien ancho para que 
se extienda mas alla de la misma. No es el caso aplicar la manteca en la 
primera curación pues se debilita y descompone con la sangre que se hace 
chorrear. Entre los cáusticos es preferible la manteca de armonio, porque se 
profundiza mas su acción, y con menos dolor, las escaras que forma se separan 
con mayor prontitud y menos exposición. Al tercer dia se abrirán las ampollas 
que el vesicante hubiese producido, y se cubrirá la herida con un lienzo, con 
ungüento vulgarmente conocido por el de la Mere, ó de cerote de minio. Se ha 
de continuar de este modo hata que se separe del todo la escara lo que sucede 
entre el 6º y 7º dia.

S 14.

Caida la escara se meterán en la llaga, según su dimensión, uno ó mas pedazitos 
de raíz de genciana, ó de lirio de Florencia para mantener la supuración, ó 
algunos lechinos mojados con supurativas. Al paso que la carne se va renovando, 
se introduce nueva porción de otra manteca, se aplican y renuevan los parches 
vesicantes varias veces para impedir el que se cicatrise la herida antes de los 
quarenta días, á cuyo fin se repiten todas estas operaciones quantas veces se 
necesitase.

S 15.

Interiormente se beberá algún cocimiento aromatico sudorífico, añadiéndoles 
mañana y tarde 12 gotas del alhali volátil líquido para los adultos, disminuiendo 
esta cantidad á proporción de la edad, y también puede usarse más á menudo, 
pero en menor cantidad con el indicado conocimiento. Será siempre útil 
prescribir los antiespasmódicos, como el opio, el almizcle, el alcanfor, el 
extracto de veleño, y otros que también promueven la transpiración, como 
el éter sulfúrico, el acetite amoniacal ó espíritu de Minderero, los polvos de 
Dower, y algunos han usado tambien la valeriana silvestre tomada diariamente 
en polvos, á media dracma y mas metida en vino blanco, ó una dracma de 
polvos de la hepatíca cenicienta terrestre con media dracma de pimienta negra, 
metidos en un vaso de leche y seguidos por algunos días á la mañana.
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S 16.

Si las circunstancias del enfermo exigiesen los remedios generales evacuantes 
como: sangrías, purgantes, eméticas etc. el Facultativo los proporcionará según 
la indicación que deben satisfacerse. El régimen dietético ha de ser blando 
suave, y proporcionado por el facultativo á las circunstancias del enfermo.

S 17.

Quanta mas pronta sea la aplicación y uso de estos remedios tanto mayor debe 
esperarse su favorable efecto; pero quando por algún accidente no se huviesen 
aplicado desde luego, como que estuviesen cicatrizadas las llagas, quedando 
fundada la sospecha de ser rabioso el animal mordedor, se procederá luego que 
sea posible á la  abertura y dilatación de las cicatrices, operando lo preciso 
como si fuese al momento de la mordedura, siguiendo con constancia quanto 
se ha indicado en los párrafos antecedentes  anteriores.

S 18.

A mas de las prevenciones antecedentes se hace con mucha particularidad la 
de que en todos los casos que ocurran de ser mordida alguna persona por un 
animal que sea rabioso, o que se tenga alguna sospecha de que lo pueda ser, 
se ha de pasar el mayor cuidado en quitar y quemar la ropa que había tocado 
ó mordido antes de llegar á las carnes, por las malas resultas y accidentes que 
se han observado por esta falta.

S 19.

Los Dueños de Heredades en cuyas posesiones ó confines sucediese, que algún 
animal del qual se pudiese sospechar ser rabioso, mordiese a otro, ó á algún 
hombre, deberán dar parte á la Justicia y Ayuntamto de su Pueblo; y lo propio 
deberán hacer las cabezas de familia, denunciando quando fuese mordido 
algún dependiente suyo, ó trabajador, ó animal de los que se tengan á fin de que 
las Justicias y Ayuntamientos manden practicar las diligencias correspondtes, 
según lo prescrito en esta instrucción, y estén á la mira de lo que resultase.

S 20.

En el campo y Poblaciones menores luego que alguna persona ó animal sea 
mordido por un animal rabioso ó creído tal, se procura con actividad la visita 
de algún saludador, á cuyas acciones y charlatanerías se cree mas que á los 
consejos de los facultativos. Quanto aquel executa es un engaño que solo 
se dirige á embaucar, y coger su paga. En el  caso de verdadera rabia sus 
diligencias contribuirían á dexar al mordido con una engañosa confianza, y con 
el veneno que á su tiempo y proporción se desarrollaría causandoasí un estrago 
que tal vez no se limitaría al mordido y su familia sí que también á otras; por 
que las Justicias cuydaran de que semejante gente vaga y mal entretenida 
no se entrometa en estos casos, antes será multada pàra acabar así con sus 
ilusiones y engaños, y quando las Justícias supiesen que á pesar de esta 
orden algún saludador se había encargado de la asistencia y cuidado de algún 
animal ó persona mordida, anteponiendo como sucede sus consejos á los de los 
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facultativos, procederán luego á la averiguación del saludador, y captura de su 
persona encerrándole solo en paraje seguro para observar su salud durante el 
tiempo que la persona ó animal mordido estuviesen en observación y remedios 
es menester que las Justicias se penetren de que esta casta de gente es muy 
perniciosa, y que jamas será superflua la vigilancia que acaba de encargarse.

S 21.

Tanto para que se sepa sí son muy frequentes los casos de verdadera rabia, 
como para que se puedan conocer los efectos de los remedios preservativos 
indicada, ó de otros que los facultativos aplicasen, siempre que se sepa haber 
un animal rabioso, y que haya mordido á algún otro, ó á alguna persona, darán 
cuenta las Justícias á la Real Junta, haciendo exacta relación del caso ó casos 
ocurridos, de las providencias que han tomado, y de los facultativos que asisten 
á la curación. Estos en una breve historia indicaran los remedios que se han 
administrado, y los efectos que han producido, y la terminación del mal para 
que así se logre una colección de noticias que son tanto mas necesarias, quanto 
es tan feroz, executivo, y por ahora muy difícil de vencer el mal á cuya feliz 
terminación aquellas deben dirigirse.

 Barcelona 18 de 9bre de 1816

*

Arxiu RAMC. 1816 / lligall 3 / doc. 98

 Excmo. Sr.

La Real Academia de Medicina practica, en cumplimiento de lo dispuesto por 
v. e. en 12 del corriente acerca el accidente de haver un perro rabioso en 
Vilanueva y Geltru mordido á otros varios, y además á dos hombres, cuya sangre 
de la parte herida chupó un saludador, para que en atención á esto, y á lo demás 
que indica haver practicado la Junta Municipal de Sanidad de aquella villa, 
informe á V.E. lo que se le ofrezca, y parezca, tiene el honor de decir á V.E. que 
la Academia está bien persuadida, que los Medicos de aquella Diputación, cuya 
instrucción y circunstancias tiene bien conocidas, habrán prescrito y aplicado 
no solo lo que se esta en los edictos de la Junta Superior de 18 de Febrero y 
23 de Noviembre  de 1786, si que lo demás que habían juzgado oportuno, por 
estar á nivel de los conocimientos del dia, por cuyo motivo esta corporación 
medica nada añade acerca este particular.

En quanto al saludador Miguel Ballester opina que sea conducido con custodia 
áeste hospital general de paysa**nos, para hacerle con toda exactitud las 
friegas mercuriales, y aplicarle lo demás que sea necesario á su estado y 
circunstancias.

La Academia, que tiene la mayor satisfacción al ocuparse en obsequio de V. E. 
y la conservación de la salud publica, extenderá una instrucción arreglada á los 
conocimientos adquiridos despues de la formación de los edictos de Sanidad 
que devuelve, para que resumiendo aquellos, tenga el publico como en un 
[…..] con que [……] á las necesidades de esta naturaleza.
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Dios gûe à V. E. ms. as. Barcelona 16 de Julio de 1816.

Excmo. Señor

Por la Real Academia

Excmo. Sr. D. Xavier de Castaños

Lateral esquerre:

Al Señor Vice-Presidente de la Rl. Academia Medico-Practica de esta

*

Arxiu RAMC. 1817 / lligall 3/ doc. 35

Sanidad.

Habiendo consultado con la Junta Suprema de Sanidad del Reyno la instruccion 
que acerca el mal de rabia atendió V.S. arreglada á los ultimos conocimientos 
del dia que V. S. me paso en 11 de Noviembre del año ppdo en cumplimiento 
al encargo que á este efecto le hice en 12 de Julio del mismo año; me dijo otra 
Suprema Junta en 22 de Enero ultimo lo que sigue:

“Exmo Señor habiendo examinado con la debida atencion e intervención 
facultativa propia del asunto la instruccion presentada á V.E. y formada de su 
orden por la Real Academia Medico-practica de esa Capital para conocer los 
diversos grados que preceden á la hidrophobia, y el mejor metodo precautivo 
y curativo de mal tan pernicioso, de cuya instruccion me pasó V. E. copia por 
oficio de 28 de Diciembre anterior, la Junta Suprema de Sanidad del Reyno 
seha servido aprovar otra instruccion debida al esmerado zelo de V. E. por 
la conservacion de la salud publica, sin que para el caso de prescribirse su 
impresion y circulacion ocurra á la misma Suprema Junta otra cosa mas de que 
á la palabra certinidad de que se usa al principio del SS 5º, se substituya la de 
certeza ú otro equivalente de nuestro idioma”.

Lo que traslado á V.S. para su satisfacción y en contestación a su oficio de 7 
del corriente mes.

Dios gûe á V. S. ms as Barcelona 11 de Noviembre  de 1817

Señor Vice-Presidente de la Rl Academia Medico-Practica de esta ciudad.

*
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Arxiu RAMC.1817 / lligall 3 / doc. 36

D.OR DON Rafael Steva, y Cebria.

Médico Honorario de la Familia Real de S. ., Socio Secretario primero de la 
Real Académia de Medicina Práctica de Barcelona, y del Real estudio de Clínica 
puesto de órden de S. M. baxo la direccion de la misma.

Certifico : Que esta Real Academia de Medicina practica ha recibido del Exmo. 
señor Don Xavier de Castaños el siguiente Oficio,, Habiendo consultado con 
la Junta Suprema de Sanidad del Reyno la instruccion que acerca el mal de 
rabia extendió V. S. arreglada álos ultimos conocimientos del dia, que V. S. 
me pasó en once de Noviembre del año proximo pasado en cumplimiento al 
encargo que â este efecto le hize en doce de Julio del mismo año, me dixo 
dicha Suprema Junta en veinte, y dos de Enero ultimo lo que sigue= Exmo. 
Sor= Habiendose examinado con la debida atencion é intervención facultativa 
propia del asunto la instrucción presentada á V. E. y formada de su orden por 
la Real Academia Medico-practica de esa Capital para conocer los diversos 
grados que preceden á la hidrophobia, y el mejor metodo precautivo, y curativo 
de mal tan pernicioso, de cuya instrucción me pasó V. E. copia por Oficio de 
veinte, y ocho de Diciembre anterior, la Junta Suprema de Sanidad del Reyno 
se ha servido aprovar dicha instrucción debida al esmerado zelo de V. E. por 
la conservación de la salud publica sin que para el caso de prescribirse su 
impresion, y circulación ocurra á la misma Suprema Junta otra cosa mas de que 
á la palabra certenidad de que se usa al principio del S. quinto se substituya la 
de certesa, si otra equivalente de nuestro idioma. Lo que traslado á V. S. para 
su satisfacción, y en contestacion á su oficio de siete del corriente més. Dios 
gûe á V. S. ms. as.

Barcelona once de Noviembre de mil ochocientos diez, y siete

= Xavier de Castaños = Señor Vice-Presidente de la Real Academia Medico-
practica de esta Ciudad,, = Y paraque conste donde convenga de acuerdo de 
la propia Academia doy la presente certificacion firmada de mi mano, y sellada 
con el sello mayor de la Academia. Barcelona Diez y ocho de Noviembre de mil 
ochocientos Diez, y siete.

      Rafael Steva  Secretario
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5. LLOP RABIÓS A ROSES. 1817 

1817 / lligall 3 / doc. 34

General Javier de Castaños a la Real Acadèmia Medico-practica de Barcelona.

Resum: Passa a l’Acadèmia l’Ofici que li ha remet la Junta Municipal de Sanitat 
de Roses, sobre el cas d’un llop rabiós que a Roses va mossegar un home del 
“Manso de Perafita”.

Data: 03.11.1817

Signa: Javier de Castaños

***

Transcripció:

Arxiu RAMC. 1817. lligall 3 doc. 34

Sanidad.

Paso a V.S. el Oficio que me ha dirigido la Junta Municipal de Sanidad de Rosas 
acerca haver un Lobo rabioso mordido á un paysano del Manso Perafita, á fin 
de que me informe con devolucion lo que se le ofrezca y parezca con presencia 
de las providencias que adaptó la indicada Junta.

Dios gûe á V. S. ms as Barcelona 3 de Noviembre de 1817

Javier de Castaños

Señor Vice-Presidente de la Rl Academia Medico-practica de esta Ciudad.
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6. BROT DE RÀBIA A PUIGCERDÀ. 1821  

Index dels documents:

1821 / lligall 4 / doc. 111

Govern polític Superior de Catalunya (Secció de  Salud pública y beneficència)a 
la AcadèmiaMedico-practica de Barcelona.

Resum:Ofici del Governador on notificala noticia que a Puigcerdà un llop 
hidrofòbic ha mossegat a vàries persones i suplica a l’Acadèmia que facin els seus 
corresponsals les previsions, tant pel que fa al tractament com a la prevenció.

Data: 03.07.1821

Signa: Antonio Ramon Zarco del Valle 

1821 / lligall 4 / doc. 113

L’Acadèmia al“Gefe Superior Político”.

Resum: Esborrany de la resposta de l’Acadèmia al Governador notificant-li que ha 
donat ordre a un corresponsal de Puigcerdà per a que emeti un dictamen i que 
els avisarà tan bon punt tingui alguna informació.

Aprofita l’Acadèmia per informar d’un encàrrec del Exc. Sr. Castaños (Capità 
General de Catalunya) l’any 1816,en referència als coneixements adquirits 
sobre la hidrofòbia,reglament entregat i aprovat per la Junta Suprema de Sanitat 
l’any següent, però finalment no publicat segurament per problemes econòmics, 
dedueix. Aconsella l’Acadèmia l’edició i circulació d’aquest reglament on explica 
els mètodes curatius.

Data:05.07.1821

Signa:

1821 / lligall 4 / doc. 118

Carta del metge Cosme Oliva a Rafael Steva.

Resum: Informe del metge Dr. Cosme Oliva de Puigcerdà en referència a la 
demanda feta per l’Acadèmia sobre els mossegats pel llop rabiós a diferents 
poblacions prop de Puigcerdà.

Informa sobre els mètodes curatius utilitzats en els malats que ell i altres 
metgesi cirurgians tracten, denúncia la interrupció dels tractaments degut a que 
les pacients van anar a demanar opinió al “Saludador”(altrament dit saveur), i 
critica el tipus de tractament utilitzat per aquest. Finalment, tornen a prendre la 
medicació prescrita inicialment i el diagnòstic és positiu, agraint els consells de 
l’Acadèmia.

Data: 15.07.1821

Signa: Cosme Oliba
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1821 / lligall 4 / doc. 119

Carta del Dr. Lorenzo Bosomba al Dr. Rafael Steva.

Resum: Carta del Dr. Bosomba, metge de Puigcerdà, explicant que ha seguit el 
pla de curació suggerit per l’Acadèmia i el Dr. Oliba.

Data: 15.07.1821

Signa: Lorenzo Bosomba

1821 / lligall 4 / doc. 120

Carta del Dr. Cosme Oliba al secretari de l’Academia.

Resum: Ofici del Dr. Cosme Oliva explicant el cas d’Enveig on un llop rabiós havia 
mossegat uns gossos i aquests a d’altres; denuncia la negligència del “Meré” del 
poble al ometre l’ofici on se li requerien precaucions. Finalment, demana que 
es notifiqui al “Gefe político” i s’encarregui al Prefecte de Perpinyà de fer les 
notificacions als pobles de la Cerdanya Francesa. 

Data: 16.07.1821

Signa: Dr. Cosme Oliba

1821 / lligall 4 /  doc. 121

Acadèmia Nacional medico-practica al Jefe Superior Politico .

Resum: Esborrany d’un ofici de l’Acadèmia al Cap Superior polític explicant el cas 
de Puigcerdà i denunciant principalment el tema dels “Saludadors” (referint-se al 
document 118 d’aquest treball) . 

Data: 21.07.1821

Signa:“De acuerdo de la Academia”

1821 / lligall 4 /  doc. 124

Doctor Cosme Oliba a Rafael Esteve, Secretari.

Resum: Ofici del metge Cosme Oliva*, donant notícies sobre els mossegats 
pel llop; als 38 dies dels fets, conclou que no hi ha cap novetat. Annexa nota 
trimestral de l’estat de salut de Puigcerdà i la comarca de la Cerdanya.

Data: 3.08.1821

Signa: Cosme Oliba

* Cognom transcrit del llibre de correspondència (la signatura original sembla 
Oliba)
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1821 / lligall 4 / doc. 162

Acadèmia al General Castaños.

Resum: Ofici demanat opinió sobre el tractament a realitzar al Sr. Perafita 
mossegat per un llop rabiós. 

Data: 07.12.1821

Signa: C. S.

***

Transcripcions

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 111

GOBIERNO POLITICO SUPERIOR DE CATALUÑA.

           “”””””

Seccion de salud pública y beneficencia.

Acabo de recibir un ofício del Ayuntamíento  Constitucional de Puigcerda, en 
fecha 25 de Junio ultimo, en que me manifiesta que aquella misma mañana 
corría por el termino de otra Villa un Lobo agitado de la hidrofovia, el cual 
después de haber herido a dos sugetos de la de Llivia y a otro del lugar de […] 
había mordido a dos hombres y una niña de la propia; y habiendo empleado el 
expresado Ayuntamiento los medios mas vigorosos para lograr el exterminio del 
indicado animal se consiguio darle muerte, y se enterro; mandando igualmente 
matar a un perro y quemar un cerdo que también había mordido otra fiera.

Apesar de que dice el Ayuntamiento no haberse experimentado otras desgracias, 
y que las personas heridas se hallan en sus casas al cuidado de los Medicos, 
me ha parecido oportuno ponerlo en conocimiento de esa Corporacion científica 
para que, si lo considera digno de atencion, se sirva hacer las prevenciones que 
juzgue oportunas a sus corresponsales, tanto con respecto al metodo curativo 
de los dolientes, como para precaver las consecuencias que acaso pudieran 
resultar en perjuicio de la salud publica, y avisarme de lo demàs que crea 
conducente. 

Dios guarde a V.S. muchos años. Barcelona 3 de Julio de 1821.

Antonio Ramón Zarco del Valle

A la Academia Medico-practica de esta ciudad.

*

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 113

La Academia Nacional de Medicina practica se ha enterado de lo que V.S. 
se sirve manifestarla en su oficio de 3 de este mes, relativo á las desgracias 
ocurridas en Puigcerda y otros pueblos vecinos por haver mordido un lobo agitado 
de la hidrophobia á seis diferentes personas, para que la Academia prevenga 
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lo que juzgue oportuno á sus corresponsales tanto con respecto al método 
curativo de los dolientes, como para precaver las consecuencias  que podrían 
resultar avisando á V.S. lo demás que crea conducente ý en cumplimiento 
de quanto V.S. dispense, tiene el honor de contestarle, que ha oficiado á su 
socio corresponsal de Puigcerda previniéndole quanto V.S. indica. Quando este 
Profesor de parte de los resultados de este acontecimiento, esta Corporacions 
lo traslada a V.S. inmediatamente.

El Excmo Sr. Castaños en 13 de Julio de 1816 encargó á la Academia que á 
su tiempo extendiese un reglamento al nivel de los conocimientos adquiridos 
nuevamente sobre la hydrophobia, para publicarlo, á fin de dar a los pueblos 
la instrucción que necesitan para ocurrir á tamañas necesidades, este qual 
reglamento se entrego á S. E. en 11 de Noviembre de propio año. Ý merecio la 
aprobaciónde la Junta Suprema de Sanidad del reyno, haviendolo examinado 
con la devida atención é intervención facultativa, según lo expresa en su oficio 
de 22 de enero de 1817.

En este escrito que obra en la Secretaria de V.S. encontrará V.S. quanto la 
Academia cree conducente avisarle según concluía V.S. en su ofício.

En 18 de Febrero de 1786. La Real Junta de Sanidad publico impreso un 
edicto [compre….] de quanto devia practicarse en casos de mordedura de 
animales rabiosos, y lo circuló por todas las partidas de Provincia. Ygual 
idea animaba al Excmo Sr Castaños, pero no pudo llenar completamente sus 
deseos, tal vez por evitar ahorrar los gastos de la impresión. Este reglamento es 
sumamente interesante, pues manifiesta lo que en casos tan desgraciados debe 
por qualquier particular ejecutarse para su alivio y precaución de las funestas 
secuelas que sobrevienen por la omisión ò retardo de los auxilios adecuados, 
por lo que opina la Academia y detalla a mas el método curativo mas adequado 
y decidido por la practica.

Por lo que opina la Academia ser muy conducente é indispensable la impresión 
y circulación de este documento si merece la [….] aprobación de V.S.

Dios guarde a V.S. muchos años.

Barcelona 5 de Julio de 1821.

Porla Academia

M.Y. S. Gefe Superior Político.

*

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 118

Puigcerdà, 15 Julio de 1821.

D. D. Rafael Barña.

Contestando al oficio que V. por disposición de la Academia se sirve comunicarme 
paraque informe sobre el método curativo se ha practicado y practica con los 
seis individuos que son mordidos por un lobo rabioso, tres de esta Villa, uno 
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de Livia, y dos de Enveig (este pueblo es de Francia) y explique el estado en 
que se encuentran estos pacientes afin de que pueda la Academia dar una 
noticia exacta sobre el particular al Sr Gefe Politico, debo manifestar; que el 
Metodo curativo se practicó con la niña que yo visito (hija de esta) con unión del 
Cirujano Francisco Pujol,  pues  usan inmediatamente, (que fue à media hora 
de ser mordida) del cauterio potencial por no poder aplicarse el actual, que 
para activar la supuracion se han aplicado unos pequeños vesicantes y hacen 
estas “escarifi” ranjas pequeñas y que por estos remedios se va conservando 
una supuración abundante.

Los remedios internos se han ordenado han sido unas mixturas compuestas del 
acerate amoniacal, alcanfor, liquor anodino, tintura de car    los que se han 
aumentado y disminuido según las circunstancias. Dias hace que el remedio 
único que tomaba era el Alcali volatil con un vaso de flor de sauco por mañana 
y tarde. 

Este ultimo remedio se ha suspendido à causa de haber marchado la mordida à 
consultar à un Saludador de lo que no pude distraer àla Madre de la pacienta. 
Tanto puede aun el fanatismo y superstición. Anteayer regresó i el Saludador no 
practico remedio alguno, solo si les saludo diciéndole algunas oraciónes, y darle 
algunos soplos á las llagas. Tiene de nuevo ordenado el Alcali volatil.

La supuración se conserva abundante, los sudores continúan, la pacienta está 
alegre, tiene buen apetito, y todos los días suele á hacer un exercicio moderado.

A los dos otros mordidos de esta bajo la dirección del Cirujano Medico D. Juan 
Zafra (son Padre é hijo) se les ha practicado y practican los mismos remedios 
pues desde principio nos pusimos acordes; Siguen perfectamente.

Los dos de Enveig el uno sigue igualmente, y el otro se marchó a Perpiñan y 
nada se sabe de el.  son Varones.

El de Livia (Varón) no he podido verlo, lo que haré mañana, pero sé que usa 
á poca diferencia los mismos remedios, y que se le aplico el cauterio actual, 
sigue bien.

No descuidare en noticias semanalmente todo quanto ocurra acerca el particular, 
afin de cumplir con mi obligación y satisfacer los deseos de la  Academia.

Me congratulo de que el método curativo haya sido conforme con el que V. 
por disposición de la Academia se ha servido manifestarme de lo que quedo 
sumamente agradecido.

Estamos acordes con el Sr Bosomba y Facultativos que cuidan los dolientes, y 
juntos practicaremos todo quanto miremos útil para los desgraciados mordidos.

Sirvase comunicarlo á la Academia asegurándola de que no perderé momento 
para ser útil á los pacientes y salud. Publica

Dios guarde muchos años

Cosme Oliba
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PD. Habia entregado los dos trimestres según tengo advertido y hoy me los han 
devuelto el particular los había entregado, los enviare por el Correo viene.

*

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 119

D. Rafael Steva 

Barcelona, Puigcerdá 15 Julio 1821,

Muy Sor mio: muy sensible me ha sido que una de aquellas desgracias, cuio 
socorro es la primera obligación del medico, me impediese el contestar a la 
favorecida de V. del 5 del actual por el mismo correo en qe la recibi; y mucho 
mas qe en el ultimo me haya sido preciso salir a larga distancia de esta Villa, y 
por esto imposible el tomar la pluma para escribir a V. Al mismo tiempo qe llego 
a mis manos el aviso qe tuvo V. la bondad de comunicarme para que auxiliara 
al medico Oliba en lo qe desea la Academia se practique con los sujetos de esta 
mordidos por un lobo rabioso, me presento este compañero el plan de curación 
qe V. le remite, y yo lei con gusto, para aquellos desgraciados.

Me encontraba fuera de esta el dia en qe el rabioso lobo hizo tantos estragos, 
y en el siguiente; pero puedo asegurar a V. qe tanto en aquella ocasión como 
desde entonces los Medicos de Puigdase han valido de los mismos auxilios qe V. 
refiere en su carta al Dr. Oliba. Asi he  tenido la satisfacción de no haberseme 
presentado ocasión para unir mis pocas fuerzas a las de Oliba a fin de satisfacer 
los deseos de la Academia, lo qe en caso necesario hubiera echo gustosos.

Sirvase V. saludar a su parienta é hijos, Dr Salvá y Da Lucia.

Con esta ocasión me repito a su disposicion su mas apo y sego servr Q.S.M.B

Lorenzo Bosomba

A D. Rafael Steva secreto. de la Academia nacional de medicina practca

Barcelona.

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 120

El extraordinario acontecimiento que se verificó en esta de Puigcerdà me obliga 
participarlo á V. afin de que se sirva comunicarlo á esa Academia Medica para 
que tenga el conocimiento del particular, y pueda ponerse en inteligencia si se 
mira necesario con el Sr.Gefe Politico.

Este Ayuntamiento (de qual soy individuo) luego de haberse verificado la 
mordedura del lobo rabioso en los individuos de que se ha dado parte, sabedor 
de que en el pueblo de Enveig Cerdaña Francesa, había tres perros mordidos 
por el lobo con quien se batieron; oficiaron al Mere de el afin de que se sirviese 
tomar las medidas, y precauciones necesarias para evitar los funestos resultados 
que podrían verificarse si los perros andaban sueltos.
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La omisión del referido Mere ha hecho, que los justos recelos del Ayuntamiento 
se hayan realizado, pues ha sucedido que un perro de los tres, se fugó de la 
casa del Dueño, anduvo, y recorrio algunos pueblos mordiendo varios perros, 
y por ultimo á las [..] horas de la mañana del dia de ayer se presentó en esta, 
mordio cinco ó seis perros, entró en algunas casas, paso por las calles, y plaza 
donde había un concurso numeroso, y no mordió á persona alguna; alarmado el 
pueblo se le dió al alcance por los Milicianos Voluntarios, y otros sugetos, y aun 
quarto de hora pudieron alcanzarle, y lo mató un Miliciano Voluntario.

Se ha salido de este apuro, se han mandado matar los perros mordidos; se ha 
oficiado á los demás pueblos, pero como se ignora los perros serán mordidos, 
los resultados tendrá la mordedura del lobo qual vino de las montañas, seria 
del caso se diessen providencias prontas y eficaces afin de precaver los malos 
resultados que deben temerse.

Seria necesario de que se manifestase al Sr- Gefe Politico paraque oficiase 
al Prefecto de Perpiñan paraque igualmente diesse las ordenes las mas 
terminantes para los Pueblos de la Cerdaña Francesa, y esta misma providencia 
podría extenderse á todo el Principado pues me temo que algún perro, ó lobo de 
la Montaña no se extravie tal vez en el interior.

Movido del zelo y amor qe profeso á la Humanidad me he determinado dar parte 
á V. de este fatal acontecimiento, y hacer mis reflexiones á fin de que enterada 
la Academia de todo pueda tomar las determinaciones mas acomodadas.

Dios gûe V. ms as 

Puigcerdá 16 Julio 1821.

Cosme Oliba

P.D. En esta se ha mandado tener encerrado todos los perros hasta treinta ó 
quarenta días y de no se mataran lo que se encuentren

SrD. Rafael Esteva Secretario. Barna

*

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 121

La Academia Nacional medico-practica ha recibido de su socio corresponsal 
de Puigcerda D. Cosme Oliba lo que sigue. Puigcerda 15 ec. hasta la  + en 
seguida-

Esta Corporacion medica tiene el honor de trasladar á V. S. el oficio que antecede, 
con el que quedará V.S. facultativamente instruido del estado de los mordidos 
en question. Es muy sensible que la madre de uno de estos despreciando los 
consejos de un facultativo consultase el voto de un saludador. En el apartado 
20 del reglamento que la Academia citó à V.S. en su primera contestación 
acerca este particular se trata de los saludadores, y si a V.S. pareciese oportuno, 
podría practicarse quanto en aquel se propone con el saludador que visitó á uno 
de estos mordidos.
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Quando la Academia adquiera ulteriores noticias las comunicará inmediatamente 
á V.S.

Dios gûe á V.S. ms as

Barcelona 21 Julio 1821.

De acuerdo de la Academia

M.Y.S. Gefe Superior Político

*

Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 / doc. 124

Remito á V.S. la Nota de los dos trimestres del presente año según se me tiene 
prevenido.

Hubiera continuado en dar parte del estado en que se encuentran los individuos 
mordidos por el lobo rabioso á no haber estado ausente algunos días. En el 
presente debo decir que nada presentan de particular, y son ya á los 38 dias de 
la mordedura; de remedio prescrito de Facultativo no toman días ninguno, solo 
si un remedio bastante excitante ordenado por un Curandero.

En quanto a la presencia de nuevos perros rabiosos no ha habido mas en esta, 
pero si en algunos pueblos de la Cerdaña Francesa los que se han podido matar.

Dios gûe a V.S. ms as

Puigcerdà 3 Agosto 1821

Cosme Oliba

SrD. Rafael Esteve Secretario

En full apart:

Nota del estado de Salud de este pueblo y Comarca de la Cerdaña: 

1er Trimestre del año 1821.

Las enfermedades dominantes han sido las inflamaciones Pleuresía y 
Peripneumonía, y algunas calenturas Catharrales  nada han presentado digno 
de atenderse.

2º Trimestre del año 1821. 

Las enfermedades dominantes han sido la Calentura Catarral gástrica, y la 
calentura Intermitente terciana.

La Vacunacion se continua.

Puigcerda 3 Agosto de 1821.

Cosme Oliba

*
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Arxiu RAMC. 1821 / lligall 4 /doc. 162

Excmo. Sr.

Híze presente á la Real Academia Medico-practica el oficio de v. e. de 3 de 
los corrientes, con el que se sirve acompañarle otro dela Junta Munícipal  o  
Sanidad […….] y demás documentos relativosá cerca haver un lobo rabioso 
mordido á un paysano llamado Perafíta, para que informe a v. e. con presencia 
de las providencias que adoptó aquella Junta lo que se le ofrezca y parezca, 
ý en cumplimiento, y contestación del oficio de v. e. dice. Que todas estas 
providencias son muy conformes é indispensables, y arregladas al plan que 
la Academia obtemperando á lo dispuesto por v. e. en 12 de Julio de 1816, 
tuvo el honor de extender ý elevar á v. e. en 11 de diciembre de dicho año 
comprehensivo de las señales, [cuero] ý reanimación dela rabia de su método 
curativo, y precauciones que en estos casos han de tomarse. Que deben 
aquellas seguírse con la mayor escrupulosidad por la Junta de Rosas por todo el 
tiempo necesario, que aunque no puede fijarse, sin saber su resultado, debe á 
lo menos, en los quarenta días. Que la escrupulosidad con que se han [matado] 
los irracionales, indica que la misma habrá sido observada en quanto al hombre 
mordido. Que la ropa, ó vestido de este han de quemarse, como igualmente 
toda la cama, y demás enseres que hayan servido durante su enfermedad, con 
cuyas precauciones espera la Academia que tendrá v. e. la satisfacción de ver 
aislada esta desgracia á los que hasta ahora la han sufrido. Dios guarde á v. e. 
ms as.

Barña 7 de Diciembre de 1821 

C. S.

Excmo Sr. D. Javier de Castaños.
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7. PLA PRESERVATIU SOBRE GOSSOS RABIOSOS I PROFILAXI DE LA 
HIDROFÒBIA. 1830 

Index dels documents:

1830 / lligall 7 / doc. 14

Presidència de la Junta Superior de Sanitat a la Reial Acadèmia medico practica 
de Barcelona.

Resum: Ofici del President de la Junta Superior de Sanitat, Comte de Espanya 
demanant instruccions a l’Acadèmia sobre gossos rabiosos i profilaxis de la 
hidrofòbia.

Data: 19.03.1830

Signa: El Conde de España

1830 / lligall 7 / doc. 22

Presidència de la Junta Superior de Sanitat de Catalunya a l’Acadèmia.

Resum:Ofici anunciant que s’han imprès i emès exemplars del Pla contra la 
hidrofòbia prescrit per l’Acadèmia, les despeses d’impressió van córrer a càrrec 
de la Junta. Agraeix la Junta el treball fet per l’Acadèmia.

Data: 17.04.1830

Signa: Comte d’Espanya.

1830 / lligall 7 / doc. 23

Resum: Un dels exemplars del Pla preservatiu i curatiu de la ràbia o hidrofòbia 
prescrit per la Reial Acadèmia de Medicina Pràctica, en data de 29 de març de 
1830 i publicada d’acord amb  la Junta Superior de Sanitat de Catalunya per 
l’Excm. Comte d’Espanya, Capità General i President de la Junta.

Data: 29.03.1830

Transcripcions:

Arxiu RAMC. 1830 / lligall  7 / doc. 14

PRESIDENCIA de laJunta Superior de Sanidadde Cataluña.

Notandose con frecuencia la aparición de perros atacados de la hidrofobia ó mal 
de rabia, el cual por medio de mordeduras comunican á personas y animales 
de toda especie, se hace forzoso atender á cortar las consecuencias qe. pueda 
producir la comunicación de una enfermedad de tan funestos efectos; y para 
ello espero que esa Rl. Academia se servirá manifestarme á la mayor brevedad 
qe. le sea osible la instrucción ó método curativo que fuere mas conforme á 
los conocimientos del día con toda estensión y ecsactítud, á fin de que pueda 
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desde luego ocurrirse en los pueblos, aun de menores recursos, á evitar las 
consecuencias del mal espresado y su comunicación.

Dios gûe á V. S. ms. as. Barcelona 19., de Marzo de 1830.

El Conde de España

A la Rl. Academia medico practica de esta ciudad

*

Arxiu RAMC. 1830 / lligall 7 / doc. 22

PRESIDENCIA

de la Junta Superior de Sanidadde Cataluña.

Remito a V. los adjuntos egemplares del plan preservativa y curativo de la 
rabia ó hidrofòbia, prescrito por esa Academia en su escrito de 29 de Marzo 
de acuerdo de esta Junta Superior de Sanidad se ha impreso y circulado con 
las prevenciones convenientes para evitar el excesivo numero de perros y u 
abandono, y tomar las demas disposicions oportunes para precaver y disminuir 
los efectos de tan terrible enfermedad.

Al mismo tiempo doy á esa Real Academia las debidas gracias por este Trabajo, 
á que se ha prestado gustosa en beneficio dela salud publica.

Dios gûe á V. ms. as. Barcelona 17 de Abril de 1830.

El Conde de España

A la Real Academia medico practica de esta Ciudad.

*

 



54 Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 11-90, ISSN: 0213-0718

Àngels; Gallegos i Paniello; Marc Xifró i Collsamata; Jacint Corbella i Corbella

Arxiu RAMC. 1830 / lligall 7 / doc. 23
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8.  GOSSOS  RABIOSOS A SANT VICENÇ DELS HORTS I CERVELLÓ. 1842. 

Index dels documents

1842 / Lligall 24 / doc. 86 (1)

Subdelegació de Cirurgia del Partit de Sant Feliu de Llobregat a l’Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici del Subdelegat en resposta al requeriment de l’Acadèmia sobre 
l’aparició de gossos rabiosos a Sant Vicenç dels Horts i Cervelló i mort d’un home 
( Sr. Baltasar Guilera) mossegat al llabi per un gos rabiós. Còpia l’informe fet pels 
Facultatius de Sant Vicenç.

Data: 30.04.1842

Signa el Subdelegat: Salvador Borrás

1842 / Lligall 24 / doc. 86 (2)

Subdelegació de Medicina del Partit de Sant Feliu de Llobregat a l’Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici quasi idèntic a l’anterior.

Cal remarcar però, que al final d’aquest escrit consta que s’ha fet una denúncia 
al Jutge de Primera Instància de Sant Feliu de Llobregat contra el Saludador de 
Pallejà que va tractar al Sr. Guilera.

Data: 01.05.1842

Signa el Subdelegat: Valentin Coll

Transcripció dels documents

Arxiu RAMC. 1842 / lligall 24 / doc. 86 (1)

Subdelegacion de Cirugia del Partido de San Feliu de Llobregat.
Luego de recibido el oficio de V. S. de 19 del corriente, en el que se me 
encarga indague lo que pueda sobre haber aparecido en los pueblos de San 
Vicente dels Horts y Cervelló algunos perros rabiosos y haber fallecido en el 
primero un hombre, oficié á los Facultativos de San Vicente dels Horts, y me 
han contestado lo que á la letra copio.

“En contestación al oficio de V. los facultativos de esta población que abajo 
inscriben, deben manifestar que habiendo sido llamados para asistir á Baltasar 
Guilera habitante en ella el dia primero del que fenece, lo encontramos con 
algunos síntomas caracteristicos de rabia ó hidrofobia. Preguntados sus 
asistentes acerca de esta novedad, declararon, que acerca de 40 dias que 
dicho Guilera habia sido mordido por un perro á su entender atacado de la 
enfermedad antedicha, que había incado su diente en el labio inferior de aquel 
causándole una puntura, para cuya curación había acudido á un curandero 
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del pueblo de Pallejá quien había conseguido la cicatrización de la herida, 
declarada la terrible enfermedad hidrofóbica en el decurso de los tres días que 
guardó cama (pues que desde el dia que fue mordido hasta el que le vimos no 
hizo cama) les fue de todo imposible atacar sus progresos. En cuanto al otro 
extremo que abraza su escrito, deben contestar, que no tienen noticia alguna de 
que dicho perro mordiese á algún otro ni menos haberse sabido su paradero, ni 
tampoco ecsistir en esta poblacion perro alguno rabioso, ni sospechoso, ni que 
lo fuera el que dio margen á la desgracia acontecida, únicamente saben, que 
después de algunos días de haber muerto Guilera en una casa hubo un perrito 
que les pareció sospechoso, sin que hubiese mordido á nadie y se le hizo matar. 
Dios gûe á V. ms as. San Vicens dels Horts 29 Abril 1842= Gabriel Ortoneda 
Medico=FrancoCastañeda  Cirujano.= Sr Subdelegado de Cirujia del Partido de 
San Feliu.”

Y como nada ha ocurrido en el pueblo de Cervelló dejo contestado al oficio de 
V.S. de 19 del corriente

Dios gûe á V.S. ms as San Feliu de Llobregat

30 de Abril de 1842

Salvador Borrás

Yl. Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona.

Arxiu RAMC. 1842/ lligall 27 doc. 86 (2)

Subdelegacion de Medicina de S. Feliu de Llobregat.
Luego de recibir el oficio de V. fecha 19 abril, me dirigí al Sr. Alcalde 
Constitucional de S. Vicente dels Horts para qe. se sirviera darme conocimiento 
de lo acaecido relativamente al perro rabioso, y a la muerte del hombre 
mordido, previniendole, qe. en union con los Facultativos de otro Pueblo tomara 
las providencias mas oportunas para mirar la reproduccion de escena tan 
deplorable, indicandoles yo algunas. Y oÿ recibi la contestación qe. copio.

“Alcaldia Constitucional de S. Vicente dels Horts. Habiendo manifestado su 
oficio de 29 abril a los facultativos de este pueblo D. Francisco Castañeda, y 
D. Gabriel Ortoneda, me han remitido el escrito qe. a la letra copio: Su vista 
del oficio qe. nos ha manifestado esta mañana contestamos lo siguiente: los 
facultativos de esta Poblacion qe. abajo firman, deben manifestar qe. habiendo 
sido llamados para asistir á Baltasar Guilera habitante en ella el primero fenece, 
lo encontramos con algunos simptomas caracteristicos de la rabia ó hidrofobia.

Preguntados sus asistentes acerca de esta novedad, declaró qe. hacia cerca de 
40 dias dicho Guilera había sido mordido atacadopor un perro á su entender 
atacado de la enfermedad antedicha, qe. había incado su diente en el labio 
inferior de aquel causándole una puntura para cuya curación había acudido 
á un curandero ó saludador del Pueblo de Pallejá, quien había conseguido la 
cicatrización de la herida. Declarada la temible enfermedad hidrofobia en el 
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decurso de los dos ó tres días qe. guardó cama , pues desde el dia que fue mordido 
hasta el primero qe. le vimos no hizo cama, les fue del todo imposible atacar sus 
progresos. En cuanto al otro extremo qe. abraza su escrito deben contestar qe. 
no tienen noticia alguna, de qe. el mencionado perro hubiese mordido a algún 
otro, ni haberse sabido su paradero, ni existir en otra población perro alguno 
rabioso, ni sospechoso, ni que lo era el que dio margen a la desgracia acaecida, 
únicamente saben qe. después de algs. días de haber muerto Guilera, hubo en 
una casa un perro qe. les parecio sospechoso, y se le mandó matar, y sin qe. 
hubiese mordido a nadie.

Lo que transcribo a V. para su conocimiento S. Vicens dels Horts 1ro Mayo 
1842.El Alcalde Constitucional Cristobal Ruvira”.

Y llamando mi atención el curandero o Saludador citado he creido hacer un bien 
a la humanidad dando [….] ál Sr. Juez de primera Instancia de este Partido 
para que se forme causa criminal al estado i impostor. Cualquiera qe. sea el 
resultado, lo comunicaré a esa M. Y. Academia.

Dios guarde a V. ms. as.
S. Feliu de Llobregat 1ro Mayo 1842
Valentin Coll
Sr. Secretario de Gobierno de la Academia de Medicina y Cirugia de Barna.
Marge esquerre del primer full:

La Academia quedó enterada
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9 . BOLES DE VERÍ PER A GOSSOS. 1845 

Index dels documents

1845 / lligall 27 / doc. 98 

Alcaldia Constitucional de Barcelona a l’Acadèmia.

Resum: Comunicació de l’Alcaldia amb còpia de l’informe del pèrit químic 
Sr. Joaquim Portell que explica els assajos que ha fet amb molts verins per 
confeccionar boles per a matar gossos sense cap resultat; finalment ha trobat 
un verí que els mata en 20 minuts, però no diu quin és. Considera que es una 
mica car (2 reials i mig), però pensa que degut a la seva efectivitat surten més 
econòmiques que les altres.

Data: 24.05.1845

Signa El Pèrit Químic: Joaquin Portell

1845 / lligall 27 / doc. 101 

Govern Superior polític de la província de Barcelona al Públic

Resum: Còpia de l’Edicte de l’Alcaldia contra els gossos de carrer (boles de verí, 
morrió, precaucions. Aconsella que els sabaters posin a fora el carrer cubells amb 
aigua per a que beguin.

Data: 26.05.1845

Signa:

1845 / lligall 27 / doc. 103

Govern polític de la provincia de Barcelona a l’Acadèmia.

Resum: Ofici del Governador (junt amb els documents 98 i 101 del lligall 27), 
demanant a l’Acadèmia que informi sobre prevencions de la ràbia i verins mes 
eficaços per a confeccionar boles canicides.

Data: 28.05.1845

Signa: Jose M. de Guipert

1845 / lligall 27 / doc. 105

Govern Superior polític de la província de Tarragona.

Resum: Butlletí Oficial de la província de Tarragona, núm. 65 amb data de 
divendres 30 de maig de 1845. Conté Circular núm. 180 del Governador a qui 
l’Acadèmia l’informa, amb data del 21 de maig, de la notícia d’hidrofòbia en 
alguns gossos. Senyala algunes mesures profilàctiques com l’ús de boles de nou 
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vòmica amb estricnina que es repartiran preferentment a les nits pels serenos o 
altres treballadors municipals de confiança. També es demana que es recullin els 
animals morts i que s’enterrin molt profundament cobrint-los amb cal viva. 

Data: 28.05.1845

Signa: Francisco Belzu

1845 / lligall 27/ doc. 112

Governador de Tarragona a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici del Governador de Tarragona informant que ha fet insertar en el 
Butlletí Oficial la Circular de l’Acadèmia referent a la ràbia (doc. 105 lligall 27).

Data: 2.06.1845

Signa el secretari: Ivo de la Cortina

1845 / lligall 27 / doc. 116

Comissió d’Higiene pública al Govern polític de la provincia de Barcelona

Resum: Resposta a la demanda feta pel Governador, en data 28.05.1845 (doc. 
103, lligall 27), sobre les mesures profilàctiques contra la ràbia. 

En quant al verí de les boles, que és un secret del pèrit Joaquim Portell (doc. 98, 
lligall 27), recorda l’Acadèmia que el Reglament està contra els remeis secrets, 
per la qual cosa s’absten d’emetre cap dictàmen. Apel·la a la filantropia del Sr. 
Portell per a fer-ne difusió.

Preconitza l’ús de l’estricnina i aconsella fer un estudi comparatiu entre l’estricnina 
i les boles del pèrit.

Data: 11.06.1845

Signa el secretari de la Comissió: Jose Romagosa

Transcripció dels documents

Arxiu RAMC. 1845/lligall  27 /doc. 98

ALCALDIA CONST. DE BARCELONA
Seccion de Gobierno Nº 2
M. Y. S. = En contestacion al oficio de V. S. de 18 del que rige relativo á la 
confeccion de bolas para matar perros al propio tiempo que se sirve V. S. 
hacer algunas observaciones acerca la ineficacia que regularmente produce 
este medicamento, debo manifestar a V. S. que he hecho algunas pruebas 
con diferentes venenos y he observado que ninguno de los de la clase de aires 
produce efecto sensible en el estomago de los perros; he provado el acido 
hidrocianíco á una dosis bastante crecida en razon de haberse de usar diluído 
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en agua ó sea medicinal y tampoco ha dado mejor resultado; he confeccionado 
bolas tales como indican los Señores Veterinarios en la contestación á la 
consulta que V.S. se sirvió hacerles con la circunstancia que las cargué dos 
veces mas de lo prescrito por dichos Srês, y tampoco han dado resultados 
satisfactorios, y no puede ser menos en razón á que la nuez vomíca á no ser 
en una cantidad mayor, no produce la muerte de los perros como he tenido 
ocasión de observarlo, y ya en años anteriores se encontró la Autoridad en 
iguales  conflictos como que el Genl. Conde de España apeló por estos motivos 
al siempre repugnante medio de matarlos á garrotazos, por lo que discurrí el 
medio de lograr la eficacia de un veneno que satisficiese los deseos de V. S.; y 
efectivamente lo he encontrado de modo que el perro, que come una bolita á 
los pocos minutos y á lo mas tardar á la media hora muere irremisiblemte  con 
la doble ventaja que las bolas confeccionadas, puedan conservarse por mucho 
tiempo sin que sufran adulteración y al propio tiempo son bastante gratas al 
paladar de los perros, únicamente tienen la desgraciada circunstancia de ser 
caras como cada bola no puede prepararse á menos de dos reales y medio; pero 
sí se atiende á que son seguras y que con una basta para matar á cualquier 
perro creo que salen mas baratas que las demás =

Dios gûe á V. S. ms. as. Barcelona 24 Mayo 1845,

=El Perito químico= Joaquin Portell= M. Y. S. Alcaldia Contlen esta Ciudad.

 Es copia

 
Arxiu RAMC. 1845/ lligall 27/ doc. 101

GOBIERNO SUPERIOR POLITICO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Al Público

Para esterminar el crecido número de perros que divagan por la Ciudad, se 
hace indispensable la renovación de los edictos publicados al efecto; en su 
consecuencia el Alcalde Constitucional recuerda lo siguiente.

1º   Se distribuirán en el modo y forma anteriormente practicados cierto número 
de bolas con la correspondiente dosis de veneno.

2º  Todos los perros de cualquier clase que sean, y pertenezcan á determinada 
persona deberán llevar el correspondiente bozal y ser conducidos con una 
cuerda ó cordon por el mismo dueño. Los que vayan sueltos ó no lleven bozal 
serán muertos.

3º  Cualquiera que tenga algún perro que presente síntomas de volverse rabioso 
dará desde luego conocimiento á uno de los Alcaldes de su respectivo Barrio 
bajo la multa caso de incumplimiento de trescientos veinte reales vellón de la 
que se entregará la mitad al denunciador si lo hubiese sin que por esto entienda 
evadirse de lo demás á que diere lugar su omisión.
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4º  Se recuerda á los Zapateros la obligación de tener en la parte de afuera é 
inmediata al umbral de las tiendas ó talleres el cubo ó cofaina con agua bajo 
las penas establecidas.

Y para que nadie pueda alegar ignorancia, fijese en los parajes de costumbre 
insertándose además en los periódicos de esta Ciudad. Barña 26 de Mayo de 
1845

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27/ doc. 103

GOBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Seccion de Administracion

Habiendome espuesto el Sor. Alcalde Constitucional la ineficacia de los medios 
adoptados en años anteriores para matar los perros que no tengan dueño 
conocido ó no lleven bozal y que no obstante lo que le manifiesta en el adjunto 
escrito el perito químico del Exmo. Ayuntamiento seria muy conveniente que esa 
Academia indicase las prevenciones seguras y eficaces que deben observarse 
para evitar las fatales consecuencias de la hidrofobia junto con su parecer 
sobre lo venenos de que podrán componerse las bolas para que dén buenos 
resultados, lo hago presente á V. S. con remisión de dicho documento y una 
copia del edicto que deberá publicarse, á fin de que se sirva satisfacer los 
deseos de dicha autoridad contestándome cuanto se le ofrezca acerca de los 
estremos que quedan indicados.

 Dios gûe á V.  S. ms. as.

Barcelona 28 de Mayo de 1845.

José M. de Guipert (?)
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GOBIERNO POLITICO DE PROVINCIA TARRAGONA

Seccion de Administracion

 nº 43

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

          Nº   478

Al incluir a V. SS. el adjunto ejemplar del Boletin Oficial de esta Provincia, en el 
que he dispuesto se inserte la comunicacion que V. SS. se hán servido dirigirme 
con fecha de 21 de Mayo proximo pasado, con las prevenciones que hé creido 
convenientes hacer al efecto para evitar en la parte posible el desarrollo de la 
hidrofobia, no puedo menos de dar á V. SS. las mas expresivas gracias por su 
aviso, esperando del celo que les distingue continuaran proponiendo las demás 
medidas que crean conduncentes en beneficio de la salud publica.

Dios guarde á V. SS. muchos años.

Tarragona 2 de Junio 1845

El Secretario.

Ivo de la Cortina

V.SS. de la Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona.

 

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 / doc. 116

La comision de higiene opina que puede contestarse al M. Y. S. Gefe Político 
lo siguiente.

“En contestacion al oficio de V.S. de 28 ppdo. esta Academia debe manifestar 
a V.S. que las prevenciones seguras y eficaces que deben observarse para evitar 
las fatales consecuencias de la hidrofobia, consisten en destruir las causas 
para precaver la enfermedad futura: es decir, que deben perseguirse de merte 
á todos los perros que en la presente estación se hallen por las calles, ya vayan 
solos, ya acompañados de sus dueños.

Con respecto á las bolas (de valor 2 reales y ½) propuestas por el Sr. D. Joaquin 
Portell, perito quimico, é individuo del Exmo. Ayuntamiento, la Academia se 
abstiene de dar su dictamen, por cuanto en el capitulo 15. de su reglamento 
vigente se la encarga que persiga á los espendedores de remedios secretos. Bien 
conocidos son de la Academia los sentimientos filantrópicos que animan y han 
animado siempre al Señor de Portell; y por lo mismo esta corporación hubiera 
deseado que un buen ciudadano y Señor Concejal se hubiese apresurado á 
divulgar el nombre de la substancia eficaz de su secreto cuando tan de cerca 
se ve amenazada la vida de los hombres; afin de que los beneficios que deben 
reprtarse de su uso no se limiten al estrecho espacio que circunscriben los 
muros de Barcelona, sino que se hiciesen estensivos á las demás provincias 
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de España y del estrangero; porque la filantropia se ejerce igualmete bien en 
todos los países.

Esta academia manifiesta que ningun veneno conoce mas seguro ni mas activo 
para los perros que los frutos cortezas y productos de los vegetales del genero 
strycnos, y sobre todo la nuez vómica ó su principio activo la estricnina. Duda 
que deje de producir pronto y seguro efecto si las bolas contienen la suficiente 
cantidad de veneno, y este se halla debidamente preparado.

Para mayor acierto, como esta es una cuestión de hecho, cree la Academia 
deber indicar á V. S. que sería muy conveniente hacer experimentos en dos 
docenas de perros, dando á la mitad de ellos el veneno Secreto del Sor. Portell; 
y á la otra mitad el que propone la Academia; y en vista de los resultados se 
podría resolver con acierto en un negocio de tanta gravedad y trascendencia”.

Sin embargo V.S. con superiores luces, resolverá lo que estime mas justo.

  Barcelona 9 de Junio de 1845.

  El Secretario de la Comision

       Jose Romagosa
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10.  ENQUESTA EPIDEMIOLÒGICAA CATALUNYA SOBRE LA PRESÈNCIA 
DE RÀBIA. 1845 

Index dels documents

1845 /  lligall 27 / doc. 109

Circular impresade l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia als Subdelegats dels 
Districtes.

Resum: Demanda l’Acadèmia la necessitat de recollir mes dades sobre l’aparició 
de la ràbia (època, freqüència i castes afectades), per a poder fer un estudi més 
complert.

Data: 1.06.1845

1845 /  lligall 27 / doc. 135

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Sitges a la Acadèmia Nacional de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici del subdelegat de Sitges, informant que en tota la Comarca no hi 
han gossos hidròfobs.

Data: 01.07.1845

Signa: Felip Falp

1845 / lligall 27 / doc. 136

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Seu d’Urgell a l’Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona.

Resum: Informe negatiu, sobre la presencia d’hidrofòbia, en resposta al 
requeriment de data 1 de juny*.

Data: 03.07.1845

Signa: Josef Puíg

1845 / lligall 27 / doc. 137 (1)

Subdelegació de Medicina de Tortosa a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona i Província.

Resum: Informe negatiu d’ell i demès facultatius sobre la presència d’hidrofòbia 
en tot el partit.

Data: 10.07.1845

Signa: Mariano Abello
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1845 / lligall 27 / doc. 137 (2)

Subdelegació de Cirurgia de Tortosa a Acadèmia de Medicina  i Cirurgia.

Resum: Informa negativament sobre l’existència d’hidrofòbia en 22 anys, degut 
segurament  a l’abundància d’aigua i fruita, ubica a gossos i llops en zones més 
humides.

Data:16.07.1845

Signa: Ramon Roigé

1845 / lligall 27/doc. 138

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de la Vall d’Aran a l’Acadèmia de Medicina 
i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Informe negatiu sobre símptomes d’hidrofòbia en gossos.

Data: 12.07.1845

Signa: Joaquim Escol

1845 / lligall 27 / doc. 139 (1)

Subdelegació de Medicina de Cervera al President de l’Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia.

Resum: Resposta a l’ofici on es requeria informació sobre la presència d’hidrofòbia 
en gossos. Respon el subdelegat que no té constància d’aquesta malaltia en tot el 
districte, possiblement degut a la climatologia.

Data: 14.07.1845

Signa: Lluis Orovitg i Alsina

1845 / lligall 27 / doc. 139 (2)

Subdelegació de Cirurgia de Cervera a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona.

Resum: Resposta a l’ofici on es requeria informació sobre la presència d’hidrofòbia 
en gossos, en aquest cas respon que en 26 anys d’exercici no ha vist cap cas, 
però si ha tingut que socórrer a persones mossegades per gossossospitosos 
d’hidròfobs.

Data: 21.07.1845

Signa: Mateu Fornés
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1845 / lligall 27 / doc. 140

Subdelegació de Medicina I Cirurgia de Vic a l’Acadèmia  de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona.

Resum: Ofici del Subdelegat de Vic en resposta a la demanda de dades sobre 
la hidrofòbia. Explica d’un sol cas a Sant Martí de Riudeperas, un llaurador 
mossegat a la ma per un llop i mort amb símptomes hidrofòbics. També comenta 
que ha invitat als facultatius del districte per a que donin notícies sobre la ràbia 
en els seus terminis. 

Data: 18.07.1845

Signa: Climent Campà

1845 / lligall 27 / doc. 141

Subdelegació de Medicina de Mataró a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Barcelona. 

Resum: Ofici del Subdelegat de Mataró explicant que no té constància de cap 
cas.

Data:20.07.1845

Signa:Joaquin Pascual

1845 / lligall 27 / doc. 142

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Valls a l’Acadèmia Nacional de Medicina 
i Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici del Subdelegat explicant que freqüentment en el temps hi ha hagut 
casos d’hidrofòbia però no ha cridat l’atenció dels  Professors del districte, per la 
qual cosa no pot donar cap mena d’informe, però es compromet si es presentés 
algun cas.

Data: 27.07.1845

Signa: Francisco Martí Gabriel

1845 / lligall 27 / doc. 143

Subdelegat d’Olota la Vice-presidència de la Nacional Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona.
Resum: Ofici del Subdelegat d’Olot, informant que en algun poble del partit 
ha hagut algun cas de ràbia normalment els mesos de març, abril, octubre i 
novembre.
Data: 11.07.1845
Signa: Pedro Casellas i Coll
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1845 / lligall 27 / doc. 144

Subdelegació de Medicinadel partit d’Igualada a l’Acadèmia.

Resum: Ofici extens on començadient que no són massa freqüents els casos de 
ràbia, però  acaba donant forces dades. Explica el cas, l’any 1833, d’un nen de 
tretze anys que morí als 

40 dies de la mossegada d’un gos foraster. L’any 1838 un gos llebrer va mossegar 
dos nens, un d’ells moria als 10 dies. L’any 1844 a Òdena un “galgo” va mossegar 
un home a la ma. Aquest va lluitar contra ell i el va matar ofegant-lo amb lesmans. 
Va patir algunes mossegades anant a veure un saludador, però finalment morí als 
33 dies. Creuen alguns llauradors que els anys que hi ha hagut una bona collita 
d’oli propicia l’aparició de gossos rabiosos, potser degut al consum d’oliasses.

Data: 02.08.1845

Signa: José Tapies

1845 / lligall 27 / doc. 175

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Sitges a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona.

Resum: Ofici explicant que dos dies abans un gos rabiós havia mossegat un nen 
de vuit anys. El mateix gos va mossegar a Ribes a vàries persones, que havien 
anat a veure un “curandero estafador” i els va llepar les ferides. El gos va ser mort 
entre Cunit i el Vendrell, dels ferits no n’explica res més.

Data: 14.08.1845

Signa:Felipe Falp

1845 / lligall 27 / doc. 234 

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Figueres a l’Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia de Barcelona.

Resum: Ofici extens en el qual informa el Subdelegat que l’època a l’estiu hi ha 
més casos de ràbia. També condidera que al ser prop dels Pirineus, on hi ha 
més animals feréstecs, com gossos, llops i guineus i que degut a menjar carn 
pútrida i beure en llocs malsans contrauen la malatia. Aconsella realitzar batudes 
regularment contra els llops com a Anglaterra. Comenta la apatia dels Facultatius 
ja que no ha rebut cap notificació. Demana més implicació i reunions mensuals 
i multes en el cas de manac d’assistència.

Data: 09.11.1845

Signa: Narciso Dressayre
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1845 / lligall 27 / doc. 245

Subdelegació de Medicina i Cirurgia de Blanes a l’Acadèmia Nacional de Medicina 
i Cirurgia de Barcelona

Resum: Extens Ofici del Subdelegat en el qual informa que el gos d’un carnisser 
havia  mossegat a altres gossos, bestiar i a quatre persones ( l’última havia 
aconseguit matar-lo amb una pedra). Els Facultatius i l’Alcalde vàren prendre les 
diligències oportunes i informa de les quatre disposicions fetes.

Data: 7.12.1845 

Signa:Lluís Oms i Garrigolas

1846 / lligall 28 / doc. 34

Subdelegació de Medicina I Cirurgia de Vic a l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona.

Resum: Ofici del Subdelegat de Vic sobre la hidrofòbia quasi bé no coneguda 
en gossos, només se’n sap noticia de dos casos produïts per mossegada de llop 
rabiós.

Data: 01.04.1846

Signa el Subdelegat: Climent Campá
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Transcripcions dels documents: 

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 / doc. 109 
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Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 /doc. 135

Subdon  de Med. y Cirug.del partido de Sítges                      

En ningún punto de este mi distrito se observa la Hidrofobia; ni hay casta alguna 
de perros que con mas frequencia se observe el desarrollo de esta enfermedad: 
Con lo que contesto al oficio de V. fecha 29 del ppdo Junio.

Dios gde a V. ms as Sitges 1 de Julio 1845

Felipe Talp

Academia N de Med. y Cir. de Barña

**

Arxiu RAMC. 1845 /lligall 27 /doc. 136

Subdn de Medicina y Cirugía de Seo de Urgel.

Al Oficio de V. S. de 23 del ultimo de Junio dígo: Qe este distrito parece 
privilegiado con respecto a la hidrofobía, pues ni creo haía en el día caso alguno 
de esta afeccion, ni tengo noticía se haia padecido jamas en ningún punto 
el mismo alomenos en el respetable espacio de 26 años, qe son los de mi 
residencia en esta Ciudad, de los qe solo he estado ausente dos temporadas 
poco considerables.

Sin embargo en obsequio al encargo de V.S. estaré á la mira á fin de elevarse á 
su conocimiento, sí acaso ocurriese algún caso de esta naturaleza.

Dios guardee á V.S. ms as

Urgel 3 Julio de 1845.

Jose Puig

M.I. Acada. de Meda. y Cirurga. de Barcelona.

**

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 /doc. 137 (1)

SUBDELEGACION DE MEDICINA DE TORTOSA Y SU PARTIDO

En cumplimiento al oficio de esa Y. Academia fecha 29 del pasado Junio he 
hecho presente á los S.S. Facultatibos de esta quanto en el se ordenaba ÿ todos 
han sido contestes en que ni en esta ni en el Partido se ha observado semejante 
enfermedad (hidrofobia) de que ellos tengan recuerdo.

Lo que pongo en conocimiento de esa Y. Academia para los fines convenga ÿ en 
cumplimiento de mi deber.

Dios ge ms. as  Tortosa 10. Julio de 1845.

Dr Mano Abello

M. Y. Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona ÿ Provincia
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**

Arxiu RAMC.1845 /lligall 27 / doc. 137 (2)

Subdelegacion de Cirurgía de Tortosa

En contestación al oficio de V.S. fecha 29 Junio progímo pp debo decir: Que 
en 22 años que me hallo en esta ciudad ningún caso se me á presentado de 
Hydrofobia que los demás Facultativos de esta y su distrito tampoco la han 
observado, de consiguiente tal dolencia es cuasi desconocida en este distrito. 
Quizás dependerá esto de ser este país abundante de aguas frutas y de estar 
los lobos y perros (que no son pocos) situados en una atmosfera muy humeda, 
y no muy ardorosa. Como no se han presentado casos no podemos manifestar á 
VS el resultado de nuestros esperimentos, ni decir por haora cosa que no hayan 
dicho los Autores.

Ds. gue á V.S. ms. as.

Tortosa 16 Julio 1845

Ramon Roige

Muy Ilte.  Academia de Medicina y Cirugia 

**

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 / doc. 138

Subdelegacion de Medicina y Cirujía del Valle de Aran 

En contestación al Oficio de V.E. de fecha 29 de Junio ultimo, digo: Que en todo 
este distrito no se ha observado síntoma alguno de Hidrofobia en ninguna de las 
castas de los perros que hay en el mismo.

Heme informado sobre el particular de los demás facultativos de este Partido, 
y naie ha observado caso alguno de dicha enfermedad.

Dios guarde a V.E. ms. as. Barcelona Bordas 12 Julio 1845.

Joaquim Escol

A la Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona.

Arxiu RAMC. 1845/ lligall 27 / doc. 139 (1)

Subdelegacion de Medicina del Partido de Cervera.

He recibido el Oficio de V. S. Del 29 del mes anterior; para que le manifieste, 
ÿ le diga, cual es el punto de este distrito en que con mas frecuencia se 
observa la hidrofòbia, ÿ cual es la casta de perros en los que se observa mas 
frecuentemente el desarrollo de esta enfermedad.

Para poder responder con acierto sobre dichas preguntes, es necesario tenir 
una larga esperiencia sobre el tratamiento de dicha enfermedad, Ý haberla 
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observado muchas vezes, però ni en esta, ni en el partido no tengo noticia que 
se haÿa presentado la precitada enfermedad ýa sea por razon del clima, ô por 
alguna circunstancia particular, ÿ por esta razon me abstengo de resolver el 
problema que V.S, acaba de comunicarme.

Dios gûe â V.S. ms. as. Cervera 14 de Julio de 1845

Luis Orovitg

Sr. Presidente de la Academia de Medicina ÿ Cirujia

**

Arxiu RAMC. 1845 / lligall  27 / doc. 139 (2)

SUBDELEGACION DE CIRUJÍA DEL PARTIDO DE CERVERA.

Consiguiente á la circular del 29 de junio ultº relativa á la invitacion qe v.s. 
se sive hacerme para que le diga cual es el punto de este distrito en el cual 
se observa con mas frecuencia la hidrofobía y cual es la casta de perros en 
los que se observa mas frecuetemete esta enfemedad; en su consecuencia 
he procurado á hacer las dilig.oportunas y aun valiendome de las notícias é 
ilustracion de algunos comprofesores de esta comarca y ninguno de estos ha 
podiso hacerme relación exácta de haberle ocurrido caso alguno de hidrofobia 
confirmada; ni tampoco la ha observado en infro en su practica de 26 años 
de la facultad Quirurgica que tiene el honor de ejercer, sin embargo de haber 
tenido que socorrer tres vezes á personas mordidas por perros forasteros tenidos 
por sospecha de hidrófobos.

Dios gdea v.s. ms. as.

Cervera 21 julio de 1845.

El Subdelegado de Cirugía

Mateo Fornés

M. Y. S Presidtey SS. qe componen la Ylte Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona.

** 

Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 / doc. 140

Subdelegacion DE MEDICINA Y CIRUJÍA DEL PARTIDO DE Vich.

He recibido el oficio de V. S. de fecha 29 del pasado Junio, con el que se 
me pide una noticia de los puntós de este distrito en que se observe con mas 
frequencia la hidrofòbia, cualsea la casta de perros en los que se desarrolle con 
preferència esta enfermedad, como tambien el parecer de los Profesores de 
este partido sobre los mencionados puntós. A fin de evaluar con mayor copia 
de datos el informe que V. S. se ha dignado pedirme, me he dirigido á los S.S. 
facultatives de este distrito invitandoles á que me den cuantas noticies tengan 
y puedan adquirir sobre este particular,  las que comunicaré á V. S. tan luego 
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como aquellos me las hayan facilitado. Entre tanto solo puedo decir á V. S. que 
desde que resido en esta Ciudad no he visto, ni averiguado que haya habido 
en ella un solo caso de hidrofòbia, y en sus alrededores no se ha observado 
tampoco mas que uno durante este tiempo, que recaió en un labrador del 
vecino termino de San Martin de Riudeperas, quien despues de haver sido 
mordido en la mano por un Lobo, murió con todos los sintomas de la hidrofòbia.

Dios guarde á V. S. ms. añs.Vich 18 de Julio de 1845.

El Subdelegado:

Clemente Campá.

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

**

Arxiu RAMC.1845 / lligall 27 / doc. 141

SUBDELEGACION DE MEDICINA DE LA CIUDAD Y DISTRITO DE MATARÒ.

En contestacion á la circular de V. S. fecha 29 deJunio proximo pasado le digo: 
que la hidrofòbia es muy rara en este distrito, de suerte que ya hace años que 
no ha aparecido un perro rabioso.

Esto hace que los Medicos de esta Subdelegacion no posean bastantes datos ÿ 
observaciones para poder satisfacer el celo ÿ deseos de VS sobre el particular.

Dios guarde á VS. ms. as.

Mataro 20 Julio de 1845

Joaquin Pascual

Arxiu RAMC.1845/ lligall 27 / doc. 142

Subdelegacion de Medicina y Cirugia de Valls

Los casos freqüentes de hidrofòbia que de muchos años á esta parte se han 
presentado en este distrito, han llamado muy poco la atencion de los Profesores 
que se hallan establecidos en el mismo, no siendo por la tanto possible poder 
informar a VS. de los extremos que previendo en su oficio de 29 del pasado; 
quedando no obstant en hacerlo en caso que desgraciadament se presentase.

Dios guarde á V.S. ms as

Valls 25 Julio de 1845

Francisco M. Gabriel 

Academia N. de Medicina y Cirurgia de Barña

**
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Arxiu RAMC. 1845 / lligall 27 / doc. 143

Quedo enterado del Oficio de V. S. de 30 de Mayo ultimo; que recibi á su 
tiempo, asi como estoy en cumplir cuanto en él de mi ordena siempre qe la 
ocasion se me presente para ello.

Concerniente al otro oficio de 29 de Junio ppdo, en el que se me piden noticias 
acerca la hydrofobía de los perros que se observa en este pays. Tengo el honor 
de decir á V. S. qe tomados los informes convenientes, resulta, que Marzo y 
Abril, Octe y Nove son los meses del año que con mas frecuencia se experimenta 
aquella enfermedad en los perros; que de estos los que mas communmente la 
padecen son los lebreles bastardos y los dichos petenés sin embargo de estar 
sugetos á ella solamente los predichos sino todos los demas a su especie, y los 
que suelen verse atacados los primeros son los de casas pobres de campo que 
huyéndo de ellas pa procurarse el alimento qe no tienen, recorren las otras mas 
inmediatas, de las qe salen atropellados y perseguidos; y finalmente qe los 
paysages mas dominados de años malos en este pays parecen ser las llanuras 
intermedias á las montañas y á veces estas mismas.

Tales son las noticias qe. hasta al presente he podido proporcionarme, quedando 
en comunicar á VS. las demás que sobre este particular vaya adquiriendo en 
lo sucesivo, debiendo advertir á VS. que en la actualidad todavía no se ha 
presentado caso alguno de hidrofobia canina en estas inmediaciones.

Dios gde a V. S. ms. as.

Olot 11 Julio de 1845

Dr. Pedro Casellas i Coll

Sr. Vicepresidente de la Nacional Academia de Medicina y Cirujia de Barcelona

**

Arxiu RAMC.1845 / lligall  27 / doc. 144

Subdelegación de Medicina del distrito de Ygualada.

En este país no son muy frequentes los casos de hidrofobia.

El año 33 un perro de presa mordió a un niño de trece años de edad. A pesar 
que las heridas fueron muy superficiales, a los 30 días se desarrollaron los 
síntomas hydrofobicos, y sucumbio el cuarenta y uno.

El año 38 pasó por la calle de St. Agustín de esta Villa un perro lebrel 
desconocido, mordió a dos niños, el mio murio rabioso a los diez dias de haber 
sido herido. El otro se salvó.

En el mes de Agosto del año pasado en el termino de Odena a una legua de 
esta Villa se presentó un perro galgo desconocido mordiendo a cuantos perros 
encontraba. Entró en la casa de Campo de Banuet??y se hechó encima de 
un hombre atrevido y audaz, coge entre sus manos al perro diciendo moriré  
però no morderas á otro. Despues de muchos trabajos y haber recibido muchas 
heridas logro ahogar el perro rabioso.
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Se fue a encontrar el saludador de […..]. Este le aseguro quedaba fuera de 
peligro. Pero este hombre resuelto é infelizmurió a los 33 dias sufriendo los mas 
acerbos dolores, no atreviéndose ni el Medico ni el Cura, ni sus mas allegados 
acercarsele, habiendose hecho furioso en los ultimos dias de su enfermedad.

Se tomaron providencias, para matar todos los perros mordidos que eran 
muchos, y no tuvimos que lamentar otro caso desagradable.

De todo lo arriba espuesto nada puede inferirse para averiguar que casta de 
perros está mas dispuesta en contraher la rabia, ni tampoco es facil asegura, 
quales son las causas mas poderosas de su desarrollo.

Algunos labradores de este Partido creen que hay mas perros rabiosos los años 
que la cosecha del aceyte ha sido muy abundante.

Dicen ellos que los perros son muy aficionados en comer en la {......] ó alpechin 
y que sí no pueden saciar su sed, se vuelven rabiosos.

Esto sería fácil probarlo.

No siendo fácil saber nila casta de perros que tiene mas disposicion de 
contraer la hydrofobía, y siendo las causas generalmente hablando ocultas para 
prevenir una enfermedad tan terrible deberían tomarse serias providencias para 
esterminar todos los meses al perro que no tuviese dueño conocido, y los que 
lo tengan a la menor sospecha algo [.......] obligarles a matarlos luego, que esto 
se haga en presencia de algun empleado publico para no evadir la providencia, 
como sucede varias veces.

Dios guarde a V. S muchos años

Ygualada 2 Agosto de 1845.

Jose Tapies

**

Arxiu RAMC. 1845 / lligall  27 / doc. 175

Subdonde Med. y Cir. del partido de Sitges.

Passando antehayer por los alrededores de esta villa un perro qe segun relación 
de los qe le vieron por su andadura y aspecto dijeron todos ser rabioso, abordó 
al passo sin mas ni menos  y mordio á un muchacho de esta, de edad de unos 
ocho años, en el brazo, haviendole dejado tres heridas penetrantes con efusión 
de sangre, las qe lo mas pronto se pudo se cauterizaron, que fue al cabo de 
unas tres horas después dela mordedura.

Despues he sabido qe passó dicho perro el mismo dia por el pueblo de Ribas 
distante una hora de esta villa y mordio á unos nueve individuos de uno y 
otro secso, quien mas quien menos, los qe todos juntos, como en romeria, se 
marcharon juntosá encontrar á uno de aquellos curanderos estafadores, vulgo 
saludadós, qe habita cerca Tarragona, qe el bajo pueblo cree tiene la gracia de 
curar la rabia con solo lamer varias veces la herida. El perro según se me ha 
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dicho fue muerto entre Cunit i Vendrell: se ignora quien haya sido su Dueño y 
su procedencia. Dicho perro segun relación delos mismos qe le vieron era alto 
como de dos palmos, y largo como de quatro, de color blanquizco, nariz algo 
afilada, y como dela casta de conejeros.

Lo qe digo á V. para su conocimiento

Dios gde á V. ms as

Sitges 14 Agosto de 1845.

Felipe Falp

Academia Nl de Med. y Cir. de Barña

Arxiu RAMC. 1845/ lligall 27 / doc. 234 

Subdelegacion de  MEDICINA Y CIRUGÍA DEL PARTIDO DE FIGUERAS.

A consecuencia del oficio de V.E. de 29 de Junio, debo manifestar á V.E. que 
en todo mi distrito se observa la fatal enfdad hidrofóbica, mayormente en el 
Verano, y á causa sin duda de estar inmediatos los Pirineos, donde abundan los 
animales qe adolecen de tan terrible plaga, sin qe hayan sido contagiados, y si 
tan solo desarrollándose en ellos la hidrofobia por causas particulares. Sabido 
es qe el Perro, el Lobo, y el Zorro son los que frecuentemente están atacados 
de mal tan deplorable, ya sea por las rapidas alternativas de calor y frio que 
esperimentamos especialmente en la estación calorosa, y si esta es seca, si 
los animales indicados se nutren de carne pútrida, fétida, y verminosa, y si 
por falta de agua beben en parages cenagosos reduplica la enfermedad, pues 
los gusanos qe se formen en los intestinos de los indicados animales, y quizá 
también ciertas ulceras con semejantes insectos, qe se formen en los riñones, 
en el cerebro, ú en otras cavidades de los mismos, como son las olfatorias 
de las narices [..], son las causas principales qe desarrollan en ellos tan 
destructora enfermedad. Por otra parte la estructura qe en ellos observamos, y 
el transpirar por la boca seran otras tantas predisposiciones de la hidrofobia ála 
cual, segun opipara su subsistencia, y no encontrándole se ceban en cualquier 
cosa, con tal qe puedan apagar el hambre que los aqueja. Aquí tiene pues V.E. 
particularizadas las causas esenciales de la hidrofobia 

Si los hombres cuando nos apremia el hambre llevamos con afán á nuestros 
labios el primer alimento qe se nos ofrece, ¿ qe harán los irracionales en situación 
semejante? claro es qe devorarán lo primero qe encuentren, resultando como 
efecto consiguiente muchas enfermedades, y como el hambre, saciada con 
alimentos nocivos despierta una sed insoportable, y qe la sed es muy dura 
de sufrir y qe la inclinación a satisfacer este apetito vence el mas racional 
y le obliga ha hacer lo qe la razón desaprueba, claro es que si los animales 
indicados no hallan agua en qe apagarla, ô esta es corrompida, resultará una 
nueva impulcion subversiva y destructiva de los principios vitales, originando la 
hidrofobia con todas sus funestas consecuencias.
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¡Tantas providencias qe en las Naciones se dan con frecuencia para coartar la 
libertad de poseer cierta clase de muebles, sin qe resulte bien alguno de estas 
providencias, mientras se permite qe los qe no tienen pan que dar â¨sus hijos, 
críen perros que todos los dias están espuestos â contraer la hidrofobia por las 
causas qe tengo mencionadas!

Afin pues de disminuir el crecido numero de perros qe divagan sin dueño 
conocido, y faltos de alimento, me parece seria lo mas acertado qe se impusiese 
á toda cabeza de familia una modica contribución por cada perro qe tuviese en 
su casa. Y con respecto á los Lobos, podrían fácilmente destruirse, si imitando 
á los Ingleses, se verificasen cada dos ó tres meses batidas, empleándose los 
dias festivos para no separar á los Aldeanos de sus faenas rusticas.

Resumiendo pues mis ideas acerca el objeto en cuestión, diré qe la indiferenca 
conqe se mira el rápido aumento de los perros, no hallándose con haberes 
para alimentarlos la mayor parte de sus dueños, es la causa principal de qe 
contraigan la enfdad qe nos ocupa.

Si el bien de la humanidad, y los deseos de instruirse estimulase â nuestros 
comprofesores â reunirse en épocas determinadas para un objeto tan noble, 
como se practica en Francia, en Alemania, y en otras Naciones, hubiera yo 
invitado àlos de este distrito á qe se juntasen en esta villa, y escuchar cuantas 
noticias mediesen sobre el el particular; pero es tal por desgracia la incuria 
de muchos facultativos, qe quizás, no solo se mostrarían indiferentes á mi 
invitacon; si qe también ridicularizarian una medida qe tanto puede redundar 
en beneficio de la publica salud. En apoyo de la dicho, debo manifestar á V.E. 
qe hasta ahora no he recibido parte alguno de las enfermedades reinantes en 
este país, estando explícitamente mandada por V.E.

Anelando por mi parte hacer lo posible en bien de la humanidad, he creido 
oportuno indicar á V.E. se sirviese mandar ó bien lograr de la Junta Suprema 
de Sanidad del Reyno qe en cada capital de corregimiento, y en un local 
destinado al efecto, tuviesen qe reunirse en sociedad en épocas determinadas 
los facultativos de la ciencia de curar, donde manifestase cada uno las 
enfermedades qe reinasen en sus pueblos respectivos, los medios qe hubiese 
empleado para combatirlas, y los resultados qe hubiese obtenido. Estas 
reuniones deberían ser mensuales en cada población qe tuviese mas de tres 
facultativos siendo ellos facultados para toda enfermedad; y como en España 
pocas veces se realizan los buenos proyectos, y todavía no ha cundido el espíritu 
de asociación, debería imponerse una multa á todo el qe faltase, siempre qe 
no pudiese alegar una causa legítima qe se lo hubiese impedido. Claro es que 
pot tal debería considerarse si fuese único el facultativo de un pueblo, y tuviese 
algún enfermo de cuidado.

No me estiendo mas sobre el particular; porqe V.E. con sus superiores luces y 
experiencia conocerá la estension qe puede darse á mis ideas que no son otras 
que procurar adelante en nuestro suelo la ciencia de curar por medio de la 
asociación.
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Dios gde á V.E. ms. as.  Figueras 9  de 1845. Narciso Dressayre

A la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona.

Arxiu RAMC. 1845 / lligall / doc. 245

M.Y.S.

En la madrugada del dia 5 de los corrientes un perro que pertenecía a uno de 
los carniceros que dan el abasto público a esta Villa mordió a cuatro personas, 
la última de las cuales consiguió matarlo con una piedra, mientras le estaba 
mordiendo.

Habiendose tenido después algunos indicios de que aquel perro había 
presentado síntomas de hidrofobia y de que había mordido á alguna de las 
reses del ganado y a muchos otrors perros; y habiéndose dicho también que 
ocho i diez días atrás había pasado por esta Villa un perro que iba mordiendo 
a los que hallaba al paso, el Sor Alcalde de esta Villa, a instancia de los Sres. 
Facultativos de Medicina y Cirujia de la misma convocó la Junta Municipal de 
Sanidad con el objeto de acordar las providencias oportunas para evitar los 
desgraciados efectos que pudieran resultar de lo que sa dicho, y dispuso que D. 
Luis Oms y D. Fco Carreras; Medico-Cirujanos, y D. Agustin Carreras, Cirujano, 
pasasen a reconocer y a prestar los debidos auxilios a aquellos heridos.

Estos Profesores cumplieron inmediatamente lo dispuesto, aplicando á aquellos 
enfermos todos los auxilios terapéuticos propios para evitar que se desarrollase 
en ellos la hidrofobia, y seguirán observándolos con cuidado, continuando con 
el tratamiento oportuno, y dando parte de lo que ocurra a dicho Sr. Alcalde, que 
ha formado las correspondientes diligencias.

La Junta Municipal de Sanidad, en atención a las averiguaciones que se 
han notificado, y a propuesta de los Profesores de Medicina y de Cirujía que 
formamos parte de ella, acordó ayer que se lleven a efecto las disposiciones 
siguientes: 1ª. Que se encierre todo el rebaño de dicho Carnicero, sin que 
pueda salir sino para pacer, evitando entonces su comunicación con toda clase 
de personas y de animales, debiendo ser contadas y marcadas desde luego 
aquellas reses y conservadas en la expresada incomunicación absoluta, bajo la 
responsabilidad de su dueño, hasta que se le mande otra cosa; 2ª. Que desde 
hoy en adelante los perros deban llevar un fuerte bozal si salen en la calle, o 
permanecer amarrados dentro de la casa de su dueño; y que todos los que se 
hallen por las calles sin la expresada circunstancia sean muertos en el acto; 3ª. 
Que se publique este acuerdo por medio de pregon para su cumplimiento y para 
evitar las desgracias que pudieran resultar dado el caso de que el perro que se 
cree rabioso hubiese mordido á otros en los Pueblos inmediatos á esta Villa; 
previniendo al mismo tiempo a los dueños de perros que quieran conservarlos, 
dando cumplimiento á esta disposición, que á la menor señal de rabia que 
observen en ellos los manden matar, dando inmediatamente aviso al Señor 
Alcalde  y 4ª. Que los Sres. Facultativos encargados del tratamiento de los 
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expresados heridos den aviso á la Junta de cualquiera novedad que sobrevenga 
en estos.

Los infraescritos hubieran creido faltar á las obligaciones que les impone su 
calidad de Socios Corresponsales de esa Academia, si hubiesen dejado de 
darle parte de esta ocurrencia; y seguiran dándola en el caso de que, á pesar 
de las providencias que se han adoptado, resultaran de ella desagradables 
consecuencias.

Al mismo tiempo deben manifestar á V.S. que las calenturas intermitentes que 
se han hecho casi endémicas en el Barrio 2º de esta Villa, á consecuencia del 
charco que se formó en las inmediaciones de ella de resultas de la inundación 
verificada por el Tordera en el año 1840, á beneficio de las providencias 
adoptadas por la espresada Junta de sanidad han sido en este año en mucho 
menor número y en general menos rebeldes que en el pasado; siendo probable 
que se conseguirá la completa desaparición, si se cumplen en el año próximo 
las disposiciones que aquella Junta tiene presupuestas al Mâgco Ayuntamiento 
para hacer desaparecer completamente el indicado charco.

Dios guarde á V.S. ms. as. 

Blanes 7 de Diciembre de 1845, Lluis Oms y Garrigolas

A la M.Y. Academia Nacional de Medicina y Cirujia de Barcelona. 

Arxiu RAMC. 1846 / lligall 28 / doc. 34

Subdelegacion DE MEDICINA Y CIRUJÍA DEL PARTIDO DE Vich.

Conforme dije á V. S. con oficio de 18 de Julio ultimo, me dirijí â los  Srs. 
Profesores de este Distito invitandoles á que me diesen una noticia tan 
circunstanciada como les fuese de los casos de hidrofòbia que hubiesen 
observado, espresandome al mismo tiempo en que casta de perros hubiesen 
notado con mas frequencia el desarrollo de esta enfermedad, y todo cuanto 
acerca de la misma hubiesen observado: todo afin de poder evacuar con la mayor 
copia de datos el informe que se sirvió pedirme V. S. con oficio de 29 de Junio 
ultimo. El resultado de estas investigacions ha sido que la hidrofòbia apenas 
es conocida en este districto, pues solo dos Profesores me han manifestado 
haberla observado, habiendo tenido un caso cada uno de ellos, y en ambos 
fué comunicada por la mordedura de un Lobo rabioso: no habiendo ningun 
Facultativo de este Partido que me haya manifestado haver vistos u desrrollo 
espontaneo en casta alguna de perros.

Dios guarde â V. S. ms. as.

Vich 1º de Abril de 1846.

El Subdelegado:

Clemente Campá.

M. Y.  Academia de Medicina y Cirugia de Barcelona.
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11. EL “MESTO” COM ANTÍDOT DE LA RÀBIA. 1853

1853. lligall 35 / doc. 73

Governador al President de l’Acadèmia de Medicina i Cirurgia.

Resum: Ofici del Governador, demanant a l’Acadèmia l’examen de l’escorça, 
brancatge i fruit de l’arbre “Mesto”, considerat com un antídot de la hidrofòbia. 
Envia mostres.

Data: 03.08.1853

Signa: Melchor Ordoñez

1853. lligall 35 / doc. 74

L’Acadèmia al Governador.

Resum: Informe sobre el Mesto, en resposta al Governador. Fa un estudi botànic 
y suposa que és tracta del Quercus aegylops de L., ja que vulgarment se’n diu 
Mesto a diverses classes d’alzines. El Director del Jardí botànic de Madrid va 
demanar varies mostres i li van enviar trossos d’arbres i arbustos molt diferents. 
Comenta l’Acadèmia la necessitat de més dades  i poder veure l’arbre sencer i en 
flor. Dubta de les seves virtuts antiràbiques. Aconsella com a profilàctic la succió 
i la cauterització de la ferida. Però en cas de ràbia declarada estaria decidida a 
provar el remei.

Data: 17.08.1853

Signa: El vice-president accidental Rafael Nadal i Lacaba. El Secretari Juan 
Ramon Campaner.

***

Transcripció dels documents 

Arxiu RAMC. 1853 / lligall 35  / doc. 73

Costat esquerre del document:

Numo 1760.

Sanidad Negociado 3º

Se remite para su inspección y cesamen, muestras del arbol denominado Mesto, 
como un antídoto contra la Hidrofóbia.

La carta:

Me complaze en someter ála inspección y cesamen de esa respetable Corporacion 
que V.S. tan dignamente preside, las adjuntas muestras de la Corteza, ramaje 
y fruto del Arbol denominado Mesto, como un Antídoto contra la Hidrofóbia.
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El ilustre parecer de personas tan caracterizadas por su saber é ilustración, 
como son todos los Señores que forman esa Academia, me aumentará el placer 
de haber proporcionado con este medio un bien a la humanidad.

Dios guarde á V.S. muchos años.

Barcelona 3 de Agosto de 1853.

Melchor Ordoñez

Señor Presidente de la Academia de Medicina y Cirujia

**

Arxiu RAMC. 1853 / lligall 35/ doc. 74

En contestacion al atento oficio de V. E. de 3 del presente mes, remitiendo 
para su inspección y exámen muestras del árbol denominado Mesto como un 
antídoto contra la hidrofobia, ha acordado contestarle: Que los troncos, ramas y 
cortezas que V. E. se ha dignado pasar á esta Corporacion son insuficientes para 
determinar categorigamente la especie de árbol á que pertenecen. Para ello era 
necesario ver el porte ó hábito del vegetal, sus flores y sus frutos en perfecto 
estado de madurez. Sin embargo cuasi no queda duda alguna de que aquellos 
fracmentos son de una especie de encina.

Con el nombre de Mesto ha confundido el vulgo muchos árboles y entre otros se 
ha dado este nombre al alaterno ó aladierna (Rhamnus alaternus). Arbusto que 
abunda en Andalucia, Aragon, Cataluña, Valencia y otros puntos de España. 
El sabio profesor de agricultura Dr. Antonio Sandalio de Arias en una adicion 
al tratado de los encinares de Gabriel Alonso de Menera, dice; que la planta 
conocida con el nombre de Mestopor creeerse vulgarmente un mestizo de la 
encina común y del alcornoque es también una especie de encina  (Quercus 
aegylops. Lin.) bastante común en nuestros escasos mentes aunque rara vez 
forma bosque y se distingue de las demás por tener sus vellotas muy gruesas y 
sus cálices ó dedales de un tamaño desmedido siendo muy frecuente hallarllos 
de una pulgada de hondo y de dos de circunferencia. Los caracteres con que 
Luines distingue esta especie son “hojas entre aovadas y oblongas lampiñas y 
entre aserradas y dentadas” caracteres que corresponden al ejemplar que V. 
E. ha enviado – aunque otras son intensísimas-bien que Guibourt que en su 
tratado de drogas simples representa en una lámina al Quercus aegylops pinta 
su hoja profundamente laciniada. 

Consta á la Academia que el Director del Rl Jardin botánico de Madrid pidió 
á varios puntos el Mesto y con este nombre le man que nngun daron pedazos 
de árboles y arbustos muy diferentes ¿Cuál es pues el verdadero Mesto? Para 
decidirse la Academia necesita nuevos datos.

En cuanto á la virtud antíhidrofobica de este vejetal la Academia a pesar 
de encarecer como se debe la ilustrada y filantrópica intención de V. E. que 
desearía prestar un eminente servicio á la humanidad no puede menos de 
decir que no encuentra los hechos aducidos hasta el dia para comprobarla ni 
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bastantes en número ni suficientemente concluyentes  y por lo mismo cree que 
ningún médico fiado en la virtud de esta substancia está dispensado de apelar 
al único remedio infalible en la actualidad que es el profiláctico. La tracción 
del humor de la herida emponzoñada por medio de ventosas y aun la succion 
con  la boca no teniéndola ulcerada las ligaduras para impedir la circulación 
del virus y la cauterización ya con el cauterio actual ya con cáusticos liquidos 
y hasta la sección de la parte mordida según las circunstancias son medios 
que empleados á su debido tiempo esto es antes de la absorción del veneno 
impiden constantemente el desarrollo de la rabia y deben por lo mismo mirarse 
como el único especifico el remedio soberano de dicha enfermedad.

Sin embargo si por ignorancia por incuria ó por una confianza deplorable en 
otros medios no se ha apelado á tiempo á ninguno de estos procederes y la rabia 
llega á declararse la Academia que colectiva é individualmente usa siempre que 
se presenta un caso de esta naturaleza de todos los medicamentos propalados 
como específicos de tan terrible enfermedad echará mas no sin tardanza del 
Mesto y ojalá que su uso se vea coronado siempre de un éxito lisonjero.

Dios gûe á V.E. ms as Barcelona 17 agosto 1853.

El vice-presidente accidental Rafael Nadal y Lacaba. El Secrº Juan Ramon 
Campaner.

Exmo Sr Gobernador civil de la Provincia de Barcelona
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12. TRACTAMENT DE LA RÀBIA AMB LA “PIEDRA SERPENTINA O ESCOR-
ZONERA”   A BANYOLES. 1862

1862. lligall 44 / doc. 26

Soci corresponsal de l’Acadèmia Dr. José Montada i Bordas al’Academia de 
Medicina i Cirurgia de Barcelona

Resum: Extensa carta del metge de Banyoles sobre un cas d’hidrofòbia. El 
remei utilitzat pel Cirurgià del poble va ser l’aplicació de”piedras serpentinas 
o escozoneras”, però sense cap resultat ja que en pocs dies i després d’altres 
tractaments el mossegat morí. També comenta el gran nombre de gossos 
sospitosos de ser portadors de la malaltia.

Data: 27.03.1862

Signa:José Montada i Bordas

1862. lligall 44 / doc. 27

L’Acadèmia al Dr. José Montada i Bordas.

Resum: Resposta de l’Acadèmia al Dr. José Montada i Bordas, aconsella dirigir-se 
al Subdelegat del seu partit i aquest al Governador civil de la província per a que 
dictin les disposicions convenients. Aconsella l’Acadèmia l’ús de la cauterització 
complerta i profunda en compte de l’ús de la pedra serpentina.

Data: 11.04.1862

Signa: El Secretari de Govern,José Carreras

Arxiu RAMC. 1862 / lligall 44 / doc. 26    

M. Y. S.

Creería faltar á mi deber, si dejara de elevar al superior conocimiento de V. S. 
que en esta villa hemos tenido el sentimiento de presenciar un terrible caso de 
hidrofobia en la persona de Julian Pol, de oficio Tejedor.

Es el caso que , el dia 10 de Enero del actual, ese pobre hombre, padre de 
cuatro ó cinco criaturas, venía de un bosque inmediato, cargado con un haz 
de leña, y antes de entrar á la villa se vió acometido por un perro rabioso 
de la manera mas atroz. Tirósele encima el feroz animal repetidas veces y 
causóle cínco heridas, esto es, cuatro encima la ceja y una debajo del parpado 
inferior. Al momento, avisaron á un Facultativo Cirujano de esta poblacion y 
éste dispuso se le aplicáran piedras serpentinas en número de cinco, las cuales 
llevó pegadas fuertemente por espacio de seis días consecutivos á la parte 
mordida; insiguiendo después en un todo, lo preconizado por el Sr. Médico qe 
es el autor de este método curativo ó sea del titulado Yman de los venenos. 
– No tardaron en cicatrizarse las mencionadas heridas, pero se observó que 
quedaba en ellas una dureza particular. No se hizo caso de ella, y el paciente 
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no experimentó novedad alguna hasta el 17 del corriente. En este dia por la 
mañana, empezó á experimentar picazón y agudas punzadas en el interior de 
la parte mordida; y, además demostró que tenía cierta aversión á toda suerte 
de líquidos, perdiendolas ganas de comer. En efecto, por la tarde a la hora en 
que el desgraciado trabajador acostumbraba merendar, y ano pudo beber un 
trago de vino; manifestando qe estrañaba que le causase horror tan solo el 
verle. Probó si podría beber agua y le sucedió que no pudo mirarla ni oir hablar 
de ella. En vista de lo cual, avisaron sin demora á su Facultativo, y después de 
enterado de todo lo que sucedia al enfermo, le practico una sangría en el brazo. 
En la misma noche tuvo insomnio y le sobrevino una gran postración de fuerzas. 
Viendo que estos síntomas fatales iban acerbándose se procuró viaticarle con 
prontitud. En los días 19 y 20 experimentó fuertes convulsiones, sacando por la 
boca abundancia de baba espumosa, no podía mirar cuerpo alguno reluciente 
y le había aumentado el horror á toda suerte de liquidos y manjares. Se le 
preguntó si quería tomar un poco de caldo o leche y contestó qe tomaría leche: 
se cumplió su deseo, mas al querer asomarla á su boca, no pudo absolutamente 
probar ni una sola gota. En una palabra se resistía en comer y beber cualquier 
sustancia por agradable que fuese.

El dia 20 fue trasladado el infeliz enfermo al Sto Hospital de esta villa en 
donde se reunieron los S.S. Doctores en Medicina y Cirujía D. José Gon, D. 
Antº Corominas, D. Miguel Vilar; D. N. Dorca y el antiguo Cirujano D. Benito 
Coll, quienes después de haberle observado detenidamente determinaron por 
unanimidad operarle y cauterizarle la parte qe fue mordida porqué se presentaba 
le un color morado, y el paciente decía que sentía en el interior de sus heridas 
un dolor muy vivo y penetrante. En tal dia, ya presentaba su mirada fiera y fija 
y los accesos espasmódicos se habían multiplicado y alcanzaban unos á otros, 
lo que auguraba ya que con dificultad suma podríase salvar aquel hombre de 
las garras de la Parca cruel. Con todo quisieron pasar á operarle, empleando 
[…]   las debidas precauciones paraque el rabioso no pudiese dañar á los 
circunstantes. Por consiguiente emplearon el Cloroformo como un anestésico, 
pudiendo de esta manera practicar fácilmente la operación mas cuando iba á 
tener efecto la cauterización vuelve en sí el paciente y temiendo que no podría 
continuar tal vez, si recobrára del todo los sentidos se le anestesió de nuevo: 
pero no habiendo podido soportar, sin dudas tantísimos sufrimientos el infeliz 
sucumbió después de un largo y horrible penar.

En su consecuencia, la observación y los experimentos qe son origen de toda 
verdad y sirven de base á la noble Ciencia de Curar han demostrado que la 
aplicación inmediata y metódica de la piedra serpentina ó escorzonera no puede 
destruir ó neutralizar el verdadero virus rabífico, como pueden efectuarlo, los 
ácidos cáusticos minerales y el fuego actual.

Ya que tengo la pluma en la man , no puedo dejar de manifestar á V. S. que 
en este lugar de Bañolas, la raza canína está según parece experimentando los 
terribles efectos de una constelación médico reinante de carácter rábico*, pues 
se nota que son infinitos en número los perros qe van volviéndose hidrofocos 
espontáneamente y otros por los perros qe se ven correr por las calles, andan 
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tristes, abatidos, parece qe intentan esconderse, su marcha es lenta incierta y 
poco segura, llevan la cabeza caída y el rabo entre piernas, cuyos síntomas no 
dejan de ser los primeros qe se presentan á los animales qe mas tarde vuelven 
rabiosos.

A consecuencia de esto, hay un verdadero pánico en esta población, pues ya 
son algunas las personas qe han sido mordidas, y qe han sido cauterizadas sus 
heridas. A pesar de ser públicos estos casos, la autoridad local de esta villa está 
mirándolos con indiferencia, tal vez, pues no dicta la menor providencia por 
ahora pª cortar de raíz un mal de tanta trascendencia, pª la humanidad.

Son de esperar pues, medidas enérgicas encaminadas á destruir tanta multitud 
de perros vagabundos. Al gobierno toca mandar ponerlas en práctica sin la 
menor tardanza, si quiere evitar daños de consideración.

Lo que he creido útil comunicar á V. S. para su inteligencia y los efectos […..]

Dios guarde á V. S. muchos años.

Bañolas 27 de Marzo de 1862

José Montada y Bordas

Socio corresponsal de esa M. Y. Academia.

Muy Y. Academia de Medicina y Cirujía de Barcelona

*permítaseme la expresión para ponderar su influencia maligna.

Arxiu RAMC. 1862 / lligall 44  / doc. 27

Esta Academia se ha enterado de la comunicacion de V. S. de 27 del ppdd 
con la que le participa la ineficacia de la piedra serpentina ó escorzonera 
para prevenir los efectos de la hidrofobia en un caso ocurrido en esa villa de 
Bañolas; y el pánico que reina en ella por vagar por sus calles muchos perros 
con síntomas de aquel terrible mal.

En su consecuencia la Academia ha acordado se manifestara á V. S. conforme 
lo verifico, la conveniencia de que se dirija al Subdelegado de este partido para 
que este á su ver lo haga a l Sr. Gobernador civil de la Provincia, esponiendo 
cuanto motivó la comunicación de V. S. á este Cuerpo, a fin de que pueda 
aquella Autoridad Superior dictar las disposiciones convenientes para evitar las 
funestas consecuencias que amenazan á los habitantes de Bañolas; debiendo 
al propio tiempo hacer presente á V. S. la plena convicción de esta Academia de 
no poder sustituir con el uso de la piedra escorzonera la cauterizacion completa 
y profunda por los medios que el corte posee en los casos de mordedura de 
animales rabiosos asi como el placer con que recibirá cuantas noticias se sirva 
comunicarle sobre este asunto, asegurándole de la buena disposición de este 
Cuerpo para secundar los laudables deseos de V. S.
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Àngels; Gallegos i Paniello; Marc Xifró i Collsamata; Jacint Corbella i Corbella

Dios guarde á V. S. ms as Barcelona 11 de abril de 1862.

P. A. D: L. A.

El Secretario de Gobierno

José Carreras

Sr. D. José Montada y Bordas, Socii corresponsal de esta Corporacion 

Agraïments: Aquest treball ha tingut el suport d’un ajut de recerca de la Secció 
de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans 
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VALLVÉ, Carles

El Dr. Delfí Abella, psiquiatra, va publicar el 1958 una anàlisi psico-patològica 
de mossèn Jacint Verdaguer basada en els articles que aquest,sota el títol En 
defensa pròpia, va escriure entre 1895 i 1897. El Dr. Abella va arribar a la 
conclusió de que mossèn Cinto va patir d’una reacció paranoide.1,2 Aquest 
diagnòstic pot ser encertat o erroni, però en tot cas, donat que ha influït de forma 
important en la imatge del poeta i donat que la Medicina no es una ciència exacta 
i menys estàtica, sembla oportú revisar-ho, confrontant-lo amb les informacions 
procedents d’altres autors i amb els escrits del propi mossèn Cinto. Primer de tot, 
caldrà saber per què en Jacint Verdaguer va escriure els articles de En defensa 
pròpia.

El mes de maig de 1893, Claudio López Bru, segon marqués de Comillas, va 
prescindir dels serveis de mossèn Verdaguer com a capellà i almoiner del palau 
Moja. Mossèn Cinto tenia 48 anys i feia disset que Antonio López López, primer 
marqués de Comillas, li havia ofert la capellania privada de la seva casa per aplicar 
diàriament la Santa Missa en sufragi de l’ànima del seu primogènit Antonio, mort 
molt jove. Els biògrafs de Jacint Verdaguer han conclòs que existien diversos 
motius per que el segon marqués de Comillas prengués l’esmentada decisió: els 
excessos caritatius de mossèn Cinto, els exorcismes, el conflicte amb els jesuïtes, 
les enraonies de la gent pel que feia a les relacions de mossèn Cinto amb la 
família Durán...Però acomiadar a mossèn Cinto, famós, respectat i estimat per 
les seves caritats, no devia ser senzill. La opció del marqués, independentment 
dels seus motius per prendre-la, va ser encertada: recórrer al bisbe de Vic, a 
quina autoritat estava sotmès mossèn Cinto. La decisió del bisbe Morgades de 
invitar a mossèn Cinto, a qui pocs anys abans havia coronat Poeta de Catalunya, 
a que passés uns mesos al santuari de la Gleva va ser la millor que podia prendre, 
però a partir d’aquí les coses es varen complicar. Verdaguer se’n anava sovint 
cap a Barcelona i s’allotjava al pis de la família Durán.El bisbe Morgades estava 
seriosament amoïnat, en bona part per que hi havien persones que parlaven 
malament d’en mossèn Cinto, i va decidir enviar a mossèn Cinto un document 
d’admissió a la Casa Asilo de Señores Sacerdotes del Obispado de Vich, amb el 
que esperava evitar les seves escapades a Barcelona, doncs la Casa Asilo era un 
recinte tancat. Verdaguer ho va considerar com una amenaça de tancar-lo en un 
manicomi i, just un any desprès, va decidir abandonar la Gleva, encara que fos 
sense autorització, i establir-se a Barcelona, al domicili de la família Durán. Això 
va desencadenar l’enuig del bisbe qui, per resoldre el problema, es a dir, per fer 
que mossèn Cinto deixés la família Durán i es sotmetés a la disciplina eclesial, 
va prendre diferents mesures:
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enviar-li el 13 de juny de 1895 un dels caps de la policia, Daniel Freixes, amb 
una ordre escrita per dur-se´l pres a Vic, 

permetre que es publiqués el 6 de setembre de 1895 a El Noticiero Universal un 
article escrit per en Pere Manaut, metge, a on s’afirmava que «...Verdaguer [...] 
es sencillamente un enfermo que sufre una lesión del sentimiento.»

fer-li saber, el 23 de juliol de 1896, que havia sigut suspès de llicencies a divinis, 
es a dir, que no podia celebrar missa.

Sense diners (havia perdut els ingressos de la capellania del palau Moja i els 
derivats de dir missa) i amb deutes importants degudes a la compra feta uns anys 
abans de la finca Els Penitents a Vallcarca, amb la única alternativa d’acceptar 
ser ingressat a l’Asil de Vic, Verdaguer va decidir defensar-se i ho va fer publicant 
les dues series d’escrits titulats En defensa pròpia. Tot seguit es tractarà de 
revisar punt per punt l’anàlisi que el Dr. Abella va fer d’aquests articles.

L’anàlisi del Dr. Abella: Propòsit

En la introducció del seu estudi (Propósit), oposant-se a la teoria mantinguda 
per Sebastià Juan Arbói per Josep Miracle,Abella es declara «partidari decidit 
de la vocació sacerdotal de Verdaguer.»3,4De fet, es difícil rebutjar la idea de 
que el problema de la vocació de Jacint Verdaguer no sigui un factor important 
en el desencadenament del seu drama personal. Fer-se sacerdot no va ser una 
decisiófàcil pel jove Verdaguer, en la que varen jugar un paper important(a) la 
indubtable influencia de la seva mare i (b) l’absència d’alternatives equivalents.

Però cal també tenir en compte que si no hagués estat sacerdot, difícilment un 
noi camperol com ho era mossèn Cinto hauria assolit l’èxit al que va arribar 
essent capellà de la família del marqués de Comillas.

Cal tenir també tenir em compte que la seva dedicació sacerdotal no va respondre 
a la seva capacitat personal ni va estar al nivell de la seva vàlua com a poeta.Com 
a sacerdot, les exigències que li plantejà ser vicari entre 1871 i 1873 a Vinyoles 
d’Oríali varen produir el que llavores va ser diagnosticat com anèmia cerebral 
i que avui podria ser identificat com una depressió reactiva. A la Compañía 
Transatlántica i al palau Moja les seves funcions no varen passar de la missa 
diària i de resar el rosari els vespres. Ell mateix, en una lletra a en Valeri Serra, 
es va qualificar com a «capellà de missa d’onse.»5

Una creença popular. Un poc mes endavant, a la pàgina 7,Abella diu textualment: 
«Una altra creença popular, maliciosa, escatològica, execrable:l’existència d’unes 
relacions eròtiques culpables entre mossèn Cinto i la vídua Duran (...) Deixant de 
banda el sentiment de repulsió (...) no hi ha el mes petit tret caracterològic ni cap 
dada biogràfica que la justifiquin» aquesta creença.

Deixant apart si l’adjectiu escatològica es el mes adequat per definir aquesta 
situació,lo primer que sorprèn es refereix a les relacions eròtiques. Aquest terme 
seria adequat si s’acusés a Verdaguer de ser client d’alguns locals del Paral·lel, 
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però no es axis, es tracta d’unes relacions (culpables o no) amb una vídua. Però, 
es que es te que rebutjar la possibilitat d’unes relacions de parella? En aquest 
sentit, val la pena recordar a Sebastià Juan Arbó quan parla de la soledat que 
patia en Jacint Verdaguer:«...del palau de Comillas, passa al seu “nieró”, com 
diu ell, del carrer Canuda. Es un respir, però tampoc aquí no troba repòs; d’una 
soledat passa a una altre soledat.»14 ¿Es te que acceptar a priori que mossèn 
Cinto estès immunitzat pel que fa al desig de no viure sempre com un apèndix de 
la casa del marqués de Comillas? ¿No es possible que Jacint Verdaguer desitges 
senzillament tenir una família pròpia? Que aquest desig impliqués unes relacions 
amoroses amb doña Deseada, o amb algun altre membre del gènere femení, seria 
avui considerat com una qüestió entre ambdós protagonistes, sempre que foren 
consentides per ambdues bandes. Si aquestes relacions foren per part de Jacint 
Verdaguer pecaminoses, serien unes relacions de les que ell tindria que respondre 
davant dels seus superiors o davant de la seva consciencia. Cal considerar també 
que el vot de castedat que se’ls exigeix, nomes el compleix de forma estricta 
una exigua minoria dels sacerdots catòlics; si mossèn Cinto pertanyia o no a 
aquesta minoria, no es un fet que es pugui deduir de l’anàlisi de les publicacions 
esmentades. El «sentiment de repulsió» del que parla el Dr. Abella resulta avui 
certament incomprensible.

En quant a l’opinió del Dr. Abella pel que fa al  caràcter de Jacint Verdaguer tal 
vegada es pot pensar que les seves poesies jovenívoles no son significatives, però 
el Cant Segon del Canigó es prou expressiu:6

...

mes en sos llaços ja està pres per sempre
com dins la teranyina dèbil mosca,
y al volèrsen eixir, per totes bandes, 
¡forta cadena! hermosos braços troba,
i sent d’amor paraules que l’encisan,
i veu uns ulls d’ullada blava y fonda, 
mar hont naufragarà de sa Griselda,
de son pahís y pares la memòria.

No es pot negar que estem davant d’un preciós exemple de poesia amatòria, 
exemple que difícilment es pot deslligar del caràcter del seu autor. I aquesta 
no es una mostra aïllada dins de l’obra poètica de mossèn Cinto: El plor de la 
tórtorapot ser-ne també una demostració.

Pel que fa a la biografia, hi haurà prou amb recordar els incidents amb la marquesa 
de Cabanillas, dona molt bella i sensible, incidents ben documentats per Sebastià 
Juan Arbó: en un d’ells (pag. 420)es diu que«...una nit, a la sortida d’una festa, 
Mossèn Cinto esperà a la jove marquesa en un corredor, quan tornava sola, i la 
censurà asprament per l’escot que duia. Quan el marqués anà a cercar la seva 
esposa, la troba plorant, i plorant li explicà el que havia passat.»L’autor estableix 
un interessant paral·lelisme amb Thaïs, la novel·la d’Anatole France.
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La vídua Durán. ¿Perquè el doctor Abella parla sempre de la «vídua Durán»? 
Aquesta senyora tenia un nom: Deseada Martínez Guerrero, i era vídua de don 
Manuel Durán. Al tractar a doña Deseada de «vídua Durán», es a dir, al negar-li 
el seu propi nom, es segueix de fet el menyspreu que el bisbe de Vic manifestà 
des d’un primer moment envers aquesta senyora. La difamació mes terrible es 
troba a la lletra que el propi Morgades va dirigir al bisbe de Madrid: «...ni con la 
muerte de la fulana (cursives meves) tengo confianza en él.» També es refereix a 
ella, pocs dies després de la seva mort, com «la mujer principal causante de los 
males de Verdaguer.»

S’ha acusat a doña Desidèria de haver induït a Verdaguer a practicar exorcismes, 
de que la seva filla Amparo era una mèdium, de que es va gastar en luxes els 
diners que Verdaguer li havia donat (300 pessetes, equivalents avui potser a uns 
900€)però s’oblida que va ser la dona que amb tota la decisió de que era capaç 
va impedir que els agents governamentals s’enduguessin a en Verdaguer cap a 
Vic, i que va fer tot lo possible per aconseguir l’ajuda del marqués de Retortillo 
a Madrid (ajuda que al morir ella no es va poder fer efectiva) i s’oblida que 
Verdaguer sempre va parlar d’ella com «la dona mes bona del mon» i s’oblida que 
els exorcismes que va practicar Verdaguer, en la sincera creença de que seguia la 
doctrina catòlica, li varen ser induïts pel pare Joaquim Pinyol, deixeble del beat 
carmelita Francesc Palau Quer, no per doña Deseada.

El Dr. Abella finalitza la introducció (Propòsits) al seu estudi afirmant que 
mossèn Verdaguer va patir una reacció paranoide. Sense entrar ara a discutir 
aquest diagnòstic, cal tenir present que segons la terminologia actual (DSM-
4) els estats paranoics consisteixen el alteracions psicòtiques integrades en la 
mateixa estructura de la personalitat del malalt. És un trastorn poc freqüent 
(0,1-0,4% dels casos), distingint-se fonamentalment dues formes: una paranoia 
persecutòria i una paranoia reivindicativa.7 El Dr. Abella no va definir quin tipus 
de paranoia patia mossèn Cinto.

L’anàlisi del Dr. Abella: El mètode

Sota aquest epígraf, el Dr. Abella es refereix a un seguit d’episodis de la vida de 
mossèn Cinto que convé revisar.

L’inici de la tragèdia. A la pàgina 17, l’autor de l’estudi psico-patològic diu 
que «el 1886, després del viatge a Terra Santa, mossèn Cinto comença a 
exhibir manifestacions d’inquietud espiritual» i que «el 1890 inicia la pràctica 
d’exorcismes (...) en companyia del pare Pinyol, paül exclaustrat.» Jacint 
Verdaguer era profundament religiós, creia en Déu, creia en la Verge i creia en 
el dimoni. El exorcismes eren (i son) un ritual acceptat per l’Església catòlica 
(Rituale Romanum de Lleó XIII), però també es cert que la mateixa Església 
sempre els ha considerat amb una certa prevenció. L’any 1892, un any abans de 
ser acomiadat, mossèn Cinto, seguint la recomanació del bisbe de Barcelona, el 
Dr. Jaume Català, va abandonar aquesta pràctica religiosa.

De nou, les murmuracions...A la pàgina 18 del informe del Dr. Abella es pot 
llegir altre cop que «corren murmuracions escatològiques (sic) que esgarrifen al 

Carles Vallvé

Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 91-102, ISSN: 0213-0718



95    

prelat i deixen insensible mossèn Cinto.» Aquestes murmuracions es refereixen a 
les seves «relacions amb la família Duran», encara que potser es mes probable 
que es referissin a les seves relacions amb doña Deseada Martínez. Relacionar-se 
amb una família no sembla motiu d’escàndol ni te perquè esgarrifar a cap prelat, 
altre cosa es relacionar-se amb una vídua. En tot cas, Verdaguer mai va desmentir 
expressament aquest supòsit, però les explicacions que va donar tampoc son 
convincents: havia promès al Sr. Duran,en ocasió de confessar-lo in extremis, 
que quan faltés,ell es faria càrrec de la seva família. No va entrar a detallar els 
motius d’aquesta promesa. Per altre banda, tampoc s’acaba de comprendre que 
doña Deseada continués pendent de la seva relació amb Verdaguer quan aquest 
havia perdut la seva font d’ingressos, quan estava seriosament enfrontat amb els 
seus superiors i quan els creditors el perseguien de forma despietada.

El santuari de la Gleva i la discutida família. Abella diu que quan Morgades 
li envia un document d’admissió a l’Asil de Sacerdots de Vic,«mossèn Cinto 
hipertrofia aquest fet i fuig (cursiva a l’original) a Barcelona. El mes de maig 
de 1895 Verdaguer s’instal·la a casa de la discutida (cursiva meva) família 
Duran.»No queda clar que Verdaguer fugi: fugir es «fugir d’una presó», si no 
es una presó, seria mes adequat dir que Verdaguer marxa. Però es que de fet 
mossèn Cinto, a la Gleva, se sentia empresonat.

Tampoc queden clars el motius perquè la família Duran sigui una família 
discutida. En tot cas, ni en Ramon Turró, que quan els van acomiadar del pis del 
carrer de la Portaferrissa els hi va proporcionar al seu càrrec el del carrer d’Aragó 
235,ni en Joan Moles, «que la conegué i la tractà (a donya Deseada), i pot dir-se 
que quasi l’admirà»1no sembla que latrobessindiscutible.8,9

Per altre banda, el qui sembla que de veritat hipertrofia aquest fets es el propi 
bisbe Morgades: el pare Miquel d’Esplugues, al seu llibre La Tragedia de 
Mossèn Verdaguer escriu: «la gran vergüenza y el gran escándalo fueron sencilla 
repercusión entre nosotros de un fenómeno usual en todos los pueblos»10  Es a 
dir, que un capellà visqués a casa d’una senyora, era un «fenómeno usual en 
todos los pueblos.»

L’actitud del Dr. Morgades. A la pàgina 19, Abella diu que Morgades «fa diverses 
temptatives d’arranjament del conflicte, però topa sempre amb l’obstinació de 
mossèn Cinto en l’assumpte de la separació de la família Duran.» Les temptatives 
del Dr. Morgades varen consistir, com ja s’ha dit, en (a) enviar-li un policia, 
amb una ordre escrita per dur-se´l pres, (b) citar-lo repetidament per que es 
presentés al Tribunal eclesiàstic de Vic i (c) fent-li saber que havia sigut suspès 
de llicencies a divinis, es a dir, que no podia celebrar missa. No sembla que 
aquestes «temptaves d’arranjament» fossin les mes adequades per arranjar el 
problema, mes aviat al contrari, semblen adequades per provocar el rebuig de 
mossèn Cinto.

A l’apartat j) de la pàgina 20 es diu que «finalment, al començament del 1898 
(...) es aixecada la suspensió de llicencies ministerials a Verdaguer. (...) Està trist, 

1 Sebastià Juan Arbó, pàg. 490
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abatut, malalt, acabat. Però torna a ser el de sempre: el tema de la persecució 
s’ha envaït.» Trist i abatut: està malalt, d’una malaltia que acabarà dos anys 
després amb la seva vida. Torna a ser el de sempre: no va ser doncs una reacció 
patològica, va ser una reacció psicològica de defensa.

L’anàlisi del Dr. Abella: els articles

A la pàgina 21 s’inicia la revisió dels articles de En defensa pròpia. «Mossèn 
Cinto comença a témer que tothom no el prengui per boix» (pàg. 22) iel Dr. 
Abella es refereix a «la desconfiança inconcreta i prèvia» deguda a «les 
interpretacions exagerades de mossèn Cinto» (pàg. 23). Abella cita per demostrar 
aquestes asseveracions dos dels articles de la segona sèrie publicats el 1897, 
quan Verdaguer portava quatre anys de persecució. No queda pas demostrat 
que la desconfiança fora prèvia, en tot cas va ser posterior. Les interpretacions 
exagerades potser no son tant exagerades si es te en compte que, entre altres 
coses, li havien enviat la policia per tal de portar-lo pres cap a Vic... 

Abella, a la pàgina 23 diu «es absolutament cert que fou coaccionat, vexat, 
acorralat (...) però tan sols per reduir-lo a l’obediència» (cursives meves). Obeir 
significava deixar la família Durán, i mossèn Cinto es rebel·la contra aquesta ordre. 
Escriu els articles En defensa pròpia i, segons Abella, «cau en un llenguatge irreal i 
fantàstic, titllable com a mínim de exageració extraordinària» (pàg. 24). Bé, en una 
defensa, el defensor empra tots els arguments que serveixin per a la seva defensa, 
sense que aquests arguments tinguin que ser «idees patològicament falsejades 
i desenfocades» (pàg. 25). Poden ser falsejades, poden ser desenfocades, però 
no tenen per què ser patològiques. Si això fora cert, la major part dels actors del 
nostre sistema judicial tindrien que ser tancats en un manicomi. Per altre banda, 
la utilització d’aquests arguments falsos i desenfocats queda justificada per la 
gravetat de la demanda, que consisteix evidentment en que Verdaguer abandoni 
la que ell considera la seva família. Com era d’esperar, aquesta demanda no 
s’havia formulat obertament, el propi Verdaguer diu que «se sent víctima, no sap 
amb quin fi, d’una iniquitat» (pag. 25). I es podria afegir: ho sap, però no ho vol 
dir, no li convé dir-ho «davant de la gent honrada de Barcelona.»

Mes endavant, el Dr. Abella diu que Verdaguer fa «extensiva aquesta persecució a 
tothom que l’estima o el defensa», el que es una altre demostració de que pateix 
un procés patològic, i cita les paraules del propi sacerdot: «Em diuen que (..) 
alguns sacerdots amics de la justícia que m’escudaven havent-me conegut (...) 
hagueren de callar» (pàg. 27). ¿Per que no creure que tot això li va estat dit? ¿Per 
que no creure que alguns sacerdots hagueren de callar?

La supèrbia i la agressivitat de mossèn Cinto. Al tractar de l’egocentrisme de 
mossèn Cinto, Abella diu que «mossèn Cinto exhibeix tothora una immodèstia, 
una certa dosi d’orgull i vanitat...» (pàg. 29).Cal no oblidar que Verdaguer era 
admirat de forma extraordinària (es va calcular que foren més de cent mil les 
persones que acompanyaren el seu enterrament): que estigués orgullós de la seva 
vàlua i que ho demostrés no te res d’estrany, i menys de patològic. 
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Abella també parla de la seva hipertrofia del jo, doncs «compara la seva figura 
amb la de diversos personatges bíblics» (pag. 31). Però, Verdaguer es un 
sacerdot, un prevere (signa sempre com Pbro. o com Pbre.), es adir, un ajudant 
del bisbe que es el que porta a terme el mandat del Papa, representant de Crist 
a la terra. Aquesta hipertrofia del jo sembla que deu de ser molt freqüent en el 
cercles eclesiàstics, sense que tingui que ser patològica.

Abella reconeix «la lucidesa i l’habilitat globals que demostren la integritat de 
les funcions psíquiques bàsiques de Verdaguer» (pàg. 33) i fins i tot reconeix 
que està «carregat de raó quan es queixa de la manca de caritat dels seus 
antagonistes.» No obstant, es refereix a la seva «actitud estènica i a l’obstinació 
en el manteniment de la seva postura, a la seva agressivitat...» però es que 
Verdaguer es un home evidentment agressiu (de jove mai deixava a casa el seu 
bastó de tortellatge), i en aquest sentit no es possible oblidar la seva Nit de sang, 
publicada el 1888:

Comte de Santa Coloma,
malviatge qui et parí!,
que tants llamps caiguen en terra
i que, de tants, cap te fir!
Lo dia que vares nàixer
fou un dia maleït,
més li valdria a ta pàtria
que hagués nat un escorpí;
a la pobra de ta dida
devies rosegar el pit,
perquè llet malaguanyada
te donà en lloc de verí...

La veritat es que no sembla que qui va escriure això fos un home gaire pacífic.

La família Durán. A la pàgina 40, Abella parla de la «visió patològicament 
deformada» de la família Duran, els que, segons Abella, malgrat ser uns 
desconeguts (¿perquè desconeguts?) esdevenen per en Verdaguer «aqueixa santa 
família».2Es probable que no fos una santa família, el fill petit, Manolo Duran, 
hi ha constància de que era un pocavergonya, la filla gran, Amparo, gran devota 
de la Verge de Montserrat segons Jesús Pabón,11 va ser una noia amb certs trets 
histèrics, de la segona filla nomes s’ha dit que era geperuda. Però era la família 
que Verdaguer estimava, estimació que pot deformar la realitat, però que no te 
perquè ser patològica.

L’Església i mossèn Cinto. Quan tracta de la pèrdua de l’autocrítica, Abella 
considera que Verdaguer va posposar clarament el bé comú de l’Església al seu 
interès personal i afegeix que «mossèn Cinto ha perdut, simplement, el sentit de 
la proporció valorativa» (pàg. 42). Naturalment, encara que en cap dels escrits 
de Verdaguer es pot trobar una crítica a l’Església com institució, es veritat que no 

2 Lletra del 24 de setembre de 1897
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es va estar de enfrontar-se amb el seu bisbe, el que no podia ser bo per l’Església, 
però es que no tots els sacerdots pretenen arribar a sants. Potser sí que sense el 
drama dels seus últims anys hauria pujat als altars.

Els motius del trastorn i els testaments. Abella conclou que Verdaguer va patir 
«un trastorn de l’emotivitat, i que aquest trastorn va assolir un paroxisme frenètic 
i persistent.» La pregunta es si havia motius per aquesta alteració: sembla que 
havien motius suficients... la intensitat de la reacció depèn de la personalitat del 
individu i de les circumstancies que l’envolten. A la pàgina 49, Abella parla dels 
motius: «sortida de la casa Comillas, el confinament a la Gleva, la suspensió 
de llicencies, l’intent de fer-lo detenir, les diverses mesures emprades per a 
coaccionar-lo...» i després parla de «la influència malèvola dels Durán i dels 
enemics de l’Església.» No queda clar quins eren aquests enemics de l’Església, 
probablement Ramon Turró i Joan Moles, però sí queda molt clar l’origen del 
problema: una família que el va acollir i a la que ell va protegir fins en el seu llit 
de mort: el cinc de maig de 1902 va anular el seu primer testament, signat sota 
la pressió del rector de Vallvidrera entre altres, i va testar a favor de Amparo i 
Mercè Durán i del marit de la primera, Amadeu Guri. Segons Joan Moles, que 
hi era present, un cop signat el testament,mossèn Verdaguer va donar gràcies 
a Déu. Una decisió d’aquest tipus i la forma en que va ser presa demostren 
clarament la estimació especial que les filles de doña Deseada li mereixien.

Discussió

Encara que han transcorregut mes de cinquanta anys des de la seva publicació 
i mes de cent anys després dels fets que la varen originar, sembla que hi havien 
prou motius per revisar l’assaig del Dr. Abella. Malgrat que el llibre estigui exhaurit, 
les opinions d’en Delfí Abella han estat reproduïdes per molts dels autors que han 
tracta de la vida d’en Jacint Verdaguer. Així, Narcís Garolera, en el pròleg de 
l’edició d’En defensa pròpia de l’any 2002, no va deixar de fer-ne una extensa 
revisió en la que va concloure que: 

En resum, la reacció desproporcionada de Verdaguer en relació als esdeveniments 
que la desencadenaren fou deguda al desenfocament i a la desmesura en tot allò 
que afectés la seva personalitat, làbil des del punt de vista emotiu, i autoreferent 
en la interpretació racional dels indicis persecutoris.2

El senyor Garolera, en la seva interpretació, va anar fins i tot un parell de passes 
per davant del Dr. Abella.Per altre banda, els estudis biogràfics sobre Jacint 
Verdaguer es caracteritzen, segons Josep Pereña, per «poca objectivitat i molta 
parcialitat, des del de Turró [...] fins alguns dels apareguts en els nostres dies».13

Ramon Turró va publicar el 1903 un opuscle defensant el dret de mossèn Cinto a 
prendre les seves pròpies decisions.9 Joan Güell, cosí de mossèn Cinto, va escriure 
el 1911 la primera biografia del poeta, encara que orientada fonamentalment en 
la defensa del propi autor.4 Valeri Serra i Boldú, l’any 1915, i Joan Antoni Güell 
y López, comte de Güell i marqués de Comillas, el 1917, orientaren els seus 
assaigs en la defensa del bisbe de Vic i del marqués de Comillas.5,14Valeri Serra, 
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creia que la castedat de Verdaguer estava fora de dubte, però degut a que, segons 
el Dictamen razonado, era molt emocionable, sugestible i posseïa escasses 
energies, havia caigut de forma absoluta sota la malèvola influencia de la vídua 
Durán, que el va apartar de la seva família i dels seus superiors eclesiàstics. 

L’any 1930 , el pare Miquel d’Esplugues, va tractar d’explicar l’origen de la tragèdia 
fent referencia als «baixos fons d’una personalitat psicopàtica.»10Pitjor encara el 
pare Manuel Monjas, sacerdot agustí, que l’any 1933 va arribar a escriure: «...
ejercía Verdaguer el bajo oficio de ganapán de doña Deseada y familia».15

Joan Moles va descriure els darrers dies de mossèn Cinto, atribuint el drama a les 
maquinacions de potents grups religiosos interessats en desplaçar-lo de la seva 
posició al palau Moja i guanyar-se axis la confiança del marqués de Comillas.9

Sebastià Juan Arbó i Jesús Pabón van publicar a mitjans del segle XX biografies 
amplies i ben documentades, el primer va ser l’únic que es va atrevir a insinuar 
una relació sentimental entre Jacint Verdaguer i la marquesa de Comillas; potser 
per aquest motiu ha estat criticat d’haver donat un caire novel·lístic al seu 
treball.3,11Jesús Pabón sembla decantar-se cap al plantejament de Valeri Serra, 
doncs a la pàgina 112 de la biografia escriu:

Que vive, además, en casa de las Durán, explotado o dominado por doña Deseada, 
sin cuidarse de posibles interpretaciones escandalosas respecto a las razones de 
su estancia en domicilio ajeno.

Josep Pereña va publicar el 1955 un estudi excel·lent, en el que s’analitzen 
amb gran precisió els dies transcorreguts des del primer d’abril de 1902, en que 
s’inicià la malaltia de mossèn Cinto, fins el 10 de juny del mateix any, dia de la 
seva mort.13  Ricard Torrents, el 1993 va escriure que:16

...donya Deseada [...] era devota fidel del padre Verdaguer. Aquest, que s’hi 
trobava lligat per la promesa feta al marit moribund i per la santedat que veia en 
una de les filles, Amparo [...]defensava la relació amb aquella �santa família� 
que, a mes de no tenir res de deshonest, representava per ell un consol enviat per 
Déu en els moments de prova.

Nombrosos escriptors catalans s’han referit en algun moment a la figura i 
l’obra de mossèn Cinto: Joan Maragall, Josep Maria de Sagarra, Lluís Nicolau 
d’Olwer, Carles Riba, Maurici Serrahima, Octavi Saltor.17,23 Tots ells s’han centrat 
fonamentalment en l’anàlisi literari de l’obra de Jacint Verdaguer, sense entrar 
a discutir la possibilitat d’una relació de parella amb doña Deseada. Serrahima 
va anar una mica mes enllà: va revisar les biografies de Juan Arbó i de Miracle, 
i va concloure que el drama d’en mossèn Cinto va consistir senzillament en un 
problema psicològic, que va raure en el enfrontament de les personalitats del 
marqués de Comillas, del bisbe de Vic i de Jacint Verdaguer.

Sembla evident que la imatge de mossèn Cinto ha estat distorsionada segons els 
prejudicis dels propis autors, un conflicte certamen difícil de superar.

Un altre aspecte del drama de mossèn Cinto es troba en el celibat sacerdotal, un 
element clau des del punt de vista del autor d’aquesta revisió. Es probable que, 
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quan el Dr. Abella va escriure el seu treball, les tesis de Jaime Torrubiano Ripoll, 
teòleg seglar, no foren del domini públic: el 1934, Torrubiano va afirmar que, 
d’acord amb el seu coneixement, exigir un estricte respecte del celibat portaria 
al seu incompliment per part del 90% del clergat espanyol. Tampoc es devia 
de conèixer l’enquesta feta a França segons la que entre el 25% i el 30% dels 
sacerdots no complien rigorosament amb aquesta exigència.3

El que sí es devia de conèixer era l’anomenat «derecho de las barraganas» aprovat 
en 1380 per les Cortes Generales del Reino de Castilla (ley 4ª, titulo 20, libro 10, 
denominada Ley de Soria) en el que es deia que encara l’Església havia prohibit 
sempre tenir «barraganas»4 era millor que les tinguessin, perquè era menys dolent 
l’ús de una que el de moltes, i perquè els fills d’elles ho foren de veritat. Encara 
que anecdòtiques, aquestes disposicions demostren que els problemes derivats 
del celibat sacerdotal eren perfectament coneguts per la societat espanyola. I el 
que sense dubtes es devia de conèixer, especialment en psiquiatria, era els Tres 
ensayos para una teoria sexual de Sigmund Freud, quina primera edició data de 
1905, i la seva Teoría de la libido, inclosa a l’edició de 1915.24 Sorprèn que cap 
dels que han tractat de la figura de mossèn Cinto i especialment del que s’ha 
anomenat el seu drama, s’hagin referit obertament a aquest problema com causa 
del enfrontament entre el mossèn i el bisbe de Vic.

Malgrat les diferencies entre la societat de la ciutat de Vic a finals del XIX i 
la dels Estats Units al segle XX , els resultats de un sondeig fet entre 1969 
i 1985 per A.W. Richards Sipe, sacerdot i professor de sociologia a la Johns 
Hopkins University(Baltimore, Maryland, Estats Units d’Amèrica), en el que 
varen participar uns 1.500 sacerdots catòlics, tenen un interès especial: nomes 
el 2% complien estrictament amb el celibat eclesiàstic, el 47% el complia 
relativament i el 21,5% tenia una parella estable, mes o menys encoberta; un 
10% dels enquestats mantenia relacions homosexuals.�El cert es que, quan es 
tracta dels impulsos bàsics, les diferencies socials i cronològiques tendeixen a 
perdre importància.

També en relació al celibat, cal recordar que ha estat calculat que a Espanya uns 
6.000 sacerdots estan casats, que molts d’ells exerceixen funcions litúrgiques 
i que alguns practiquen el seu ministeri pastoral amb coneixement dels seus 
superiors eclesials.25Es tracta de dades que s’haurien de considerar  quan 
s’estudia el drama de mossèn Cinto.

Conclusions

El Dr. Abella conclou que «el lligam amb la família Duran no queda totalment 
explicat» i que un aspecte del drama de mossèn Cinto es «l’obstinació invencible 
de convivència amb la família Durán, convertida en símbol de la seva resistència 
als elements perseguidors.» Es la conclusió del Dr. Abella. Pel qui escriu aquestes 

3 Informació proporcionada per Enrique Miret Magdalena, http://moceop.net/spip.php?article 
942

4  BARRRAGANA: barjaula, amistançada (DCVB)
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ratlles, la família Durán no va ser el símbol sinó la raó de la seva resistència: 
sembla que es pot estar d’acord en que el bisbe Morgades va intentar al principi 
ajudar sincerament a mossèn Jacint Verdaguer, però que no va poder acceptar 
que doña Deseada el visités a la Gleva, que mossèn Cinto baixés a Barcelona i 
s’allotgés al pis de doña Deseada i, molt important, que aquesta relació arribés a 
ser del domini públic. Quan, per evitar aquest escàndol, condicionat per l’enorme 
popularitat de mossèn Cinto, Morgades va decidir que mossèn Cinto devia 
ingressar a l’Asil de Vic, Verdaguer va marxar definitivament cap a Barcelona i es 
va «desencadenar una horrible tempesta.»

Verdaguer pogué estar enamorat de la marquesa de Comillas, com creu en Sebastià 
Juan Arbó, pogué haver mantingut relacions il·lícites amb Deseada Martínez, 
pogué no ser el sacerdot pur i cast que han pretès molts dels seus biògrafs però, 
com el Dr. Josep Falp i Plana,ja es va preguntar l’any 1902, referint-se als errors 
comesos pels propis Apòstols, «...per ventura, això ha restat algun valor a la seva 
obra?¿I podria restar-la a la d’en Verdaguer, qui com a home fou mes digne de 
llàstima que d’admiració?»26

Les conclusions de l’autor d’aquesta revisió crítica es que Jacint Verdaguer no 
va patir cap tipus de trastorn mental, que en tot cas va ser víctima del seu èxit 
com a poeta, víctima dels excessos als que li va portar la seva pròpia religiositat, 
i víctima de un sistema eclesial que impedeix que els sacerdots puguin tenir la 
seva pròpia família. Potser aquestes conclusions poden arribar a ser considerades 
com una veritable rehabilitació de mossèn Cinto.

Agraïments

La primera versió d’aquest treball va ser llegida pel Dr. Jordi Obach, qui em va 
animar a continuar desenvolupant-lo; també li dec l’aportació sobre el celibat a 
l’Espanya del segle XIV. El Dr. Adolf Tobeña també va revisar la primera versió i 
em va fer valuoses observacions que he procurat considerar amb tota cura en el 
manuscrit definitiu. Els hi estic molt agraït.
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CRÒNICA DE LA TRAUMATOLOGIA A MANRESA

SANT i FIGUERAS, Francesc

RESUM:  Es fa una exposició àmplia sobre el desenvolupament de la traumatologia a 
Manresa  des que es crea l’especialitat “de fet” en l’assistència a la Seguretat Seguretat 
Social, quan encara no hi havia llei d’especialitats fins a finals del segle XX. Hi ha 
una primera etapa en què hi són els cirurgians els qui fan també la “trauma”. Després 
apareixen metges ja més dedicats concretament a la trauma. Descripció de l’assistència 
a les institucions de Manresa, i en particular la creació del Centre Hospitalari, per 
impuls principal del Dr. Josep Tuneu. S’esmenten els metges que van tenir més projecció 
en aquest camp, al llarg del mig segle: Lluís Puig Vilajuana, Joan Soler Cornet, Josep 
Tuneu, Antoni Vilador, més ortopeda infantil; Amand Redondo, més arrelats i altres.   

Paraules clau: Traumatologia Manresa – Centre Hospitalari Manresa – Tuneu Molist – 
Puig Vilajuana – Soler Cornet – Viladot Pericé – Clinica sant Josep – Hospital de sant 
Andreu - 

RESUMEN:  Exposición amplia del desarrollo de la traumatología en Manresa, desde 
que se creó “de facto” la especialidad en la asistencia del Seguro de Enfermedad 
(cuando todavía no existía la ley de especialidades) hasta finales del siglo XX. En una 
primera etapa son el tratamiento de los traumatismos forma parte de la cirugía. Después 
aparecen médicos que ya se dedican, como parte más importante de su actividad, a la 
“trauma”.  Descripción de la práctica asistencial de la especialidad en Manresa y en 
particular la creación del “Centro Hospitalario”, por impulso principal del doctor Josep 
Tuneu. Se hace referencia a los médicos que tuvieron una proyección más importante  
en este campo a lo largo de medio siglo: Luis Puig Vilajuana, Juan Soler Cornet, Josep 
Tuneu, Amando Redondo, y otros.  También Antonio Viladot Pericé, más enfocado a la 
Ortopedia infantil.   

Palabras clave : Traumatología Manresa – Centre Hospitalari Manresa – Tuneu Molist – 
Puig Vilajuana – Soler Cornet – Viladot Pericé – Clinica Sant Josep – Hospital de Sant 
Andreu - 

INTRODUCCIÓ

Pròleg. Introducció històrica. El metge, el cirurgià i el traumatòleg. Tres etapes 
en l’aparició d’aquests tipus de professionals.

L’evolució de la Medicina és talment una carrera de relleus. Cada generació deixa 
el llistó de la seva identitat en un nivell determinat, i la generació que seguirà a la 
precedent parteix la seva cursa d’allà on va trobar el llistó; recull el seu testimoni 
i empren amb una nova empenta la consecució de nous reptes.

És probable en Medicina que no hi hagi una generació millor que una altre en 
termes generals, però el que és evident és que allà on arribi el testimoniatge 
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Francesc Sant i Figueras

d’un grup de treball dependrà en bona part de la fita obtinguda pels antecessors 
immediats.

La meva primera intenció, fou historiar la traumatologia des dels seus inicis 
fins pràcticament els nostres temps. Però fou una idea vana doncs encara que 
sembli impossible no vaig ésser capaç de trobar cap document escrit on recolzar 
i assentar el relat dels fets que jo volia exposar.

Decebut, vaig canviar la idea i ja que no era possible fer un relat històric, el que 
no m’impedia ningú era escriure i relatar tot allò que jo havia viscut o en certa 
manera aconseguit, informació directa de temes i personatge relacionats amb 
l’evolució històrica de la Traumatologia de Manresa.

I aquest és l’objectiu d’aquesta exposició. La d’explicar, d’una forma objectiva però 
el més sincera possible, tot allò que jo sé en referència als meus fets vivencials 
de la traumatologia i per tant no demostrables però que al menys serviran perquè 
si mai algú vulgui expressar com em va succeir a mi determinats fets, no es trobi 
com jo i que hagi de comprovar que ningú se li va acudir escriure allò que més 
o menys coneixia. Per tant el que jo escric pràcticament no ho trobareu en lloc, 
exceptuant el període que fa referència a la Guerra Civil.

Accepteu-ho doncs de bon grat, penseu que he procurat el màxim rigor de la 
veritat i que fins i tot totes les anècdotes que trobareu son les que personalment 
he viscut. No faig exposició de cap fet que em vingui rebotat de segones.

Potser hi trobareu certa contumàcia repetitiva, però és que és tal com jo ho he 
viscut amb intensitat i rigor. En tot cas sempre us quedarà aquell recurs de que 
a més de “vero és ben trobato”.

** Parlar d’història de la traumatologia és parlar de la història de l’home, puig des 
que l’home és home, segur que no ha parat de rebre agressions de tota mena i 
per tant de fer per manera de guarir tot tipus de lesions.

És clar que la traumatologia tal com l’entenem avui dia és relativament recent. Va 
lligada a la persona del traumatòleg, o sia, aquell metge que es dedica exclusiva 
o principalment  al tractament dels traumatismes i alteracions de l’aparell 
locomotor.

La figura del traumatòleg com a tal neix al nostre País arran de la llei de Bases de 
la Seguretat Social, establerta l’any 1946 i que designa els coneguts “cupos” de 
malalts amb metges de medecina general agrupats en les famoses “pirámides”, 
de forma que cada x assegurats i per tant x metges generals corresponien uns 
especialistes entre els que figurava el traumatòleg, ben diferenciat del cirurgià. I 
dit això perquè fins llavors el cirurgià ho havia fet tot o sigui el que ara entenem 
per cirurgia general i la traumatologia.

Cal dir que la formació a nivell universitari de cirurgians i traumatòlegs era 
comuna, o sia, sortien de la mateixa fornal. Habitualment els serveis d’Urgències 
del Hospital Clínic i l’Hospital de Sant Pau preferentment o indistintament es 
nodrien d’estudiants, que sense discriminació participaven de les mateixes 
pràctiques. Després, un cop llicenciats, mitjançant unes oposicions, podien 
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optar per una plaça de metge intern on seguien exercint tant la cirurgia com la 
traumatologia. Després sortien al “carrer” a fer de tot, i fins i tot la “guerra” com 
es deia habitualment.

L’any 1946 doncs, al entrar en vigor la Llei de Bases de la Seguretat Social, es 
diferencia clarament la figura del trauma, que deixa de fer la cirurgia general, però 
que per necessitats de servei, s’encarrega d’una altre tasca, no prevista encara 
com a especialitat, però que li esborralla la plana. Ens referim a la Reumatologia, 
que amb l’excusa de que té certes façanes quirúrgiques, se li adjudicava al 
pobre traumatòleg per real decret. Tanmateix la polio i les paràlisis espàstiques 
i perifèriques esdevenien tasca exclusiva del traumatòleg. Malgrat tot, aquest fet 
motivà un procés positiu, com fou el naixement de l’ortopèdia com a especialitat 
adjunta a la traumatologia.

Després hi havia una variant de traumatòleg, amb arrels provenint d’aquell 
mateix entroncament amb la cirurgia general, format a urgències: l’especialista 
en accidents del treball.

El fet de que els accidents del treball tinguessin una remuneració diferent de 
les altres assegurances, o sia, “a tant per peça”,  va marcar una proliferació de 
petits serveis, ubicats en consultoris privats i girant a l’entorn de petites clíniques 
a vegades lligades econòmicament als mateixos especialistes i que es dedicaven  
bàsicament o exclusivament a l’assistència d’accidents del treball o també de 
trànsit i esportius. Els accidents casolans o que no tenien relació amb el treball, 
eren competència exclusiva dels traumatòlegs de la Seguretat Social. Bé, tornem 
a la història.

Aquests fets, es donaven amb les mateixes característiques a tot Catalunya. Parlar 
per tant d’història de la traumatologia del Bages es seguir un comú denominador 
que es donava a tot el Principat. L’exposició teatral era la mateixa. L’única variant 
eren els personatges. Distingim tres etapes no ben diferenciades, puig varen 
coincidir moltes vegades en el temps i en el espai.

Primer. L’etapa dels curanderos i pastors. De fet tenien un camp limitat d’actuació 
i una visió molt reduïda. Per començar no suturaven ferides ni extirpaven 
“bultomes”. O sia, de cirurgia res de res. Curaven l’espatllat, trencaven les 
angines i arrenjaven la neulella ensorrada. 

Es defensaven bastant bé amb les fractures i luxacions tancades, puig aplicaven 
el que havien après amb els animals de conreu (xais, vedells, porcs...) ja que la 
majoria eren o havien estat pastors. Sabien reduir una luxació o una fractura i la 
sabien immobilitzar bastant bé, ja sia amb canyes, fustots o cartró. 

Molt famosos han estat al Bages: noms com el Mauricet de la Culla, el Bisbal 
o més recentment el Sala del Pujolet. Llàstima és que no han deixat res escrit i 
sabem sols d’ells per la tradició oral com tant d’altres coses i situacions.

Segon.- L’imperi de la cirurgia. L’omnipresència del cirurgià irromp amb força 
els segles XVIII, XIX, i fins a la meitat del XX. De fet, no es poden considerar 
l’evolució natural dels barbers i sangradors sinó més aviat com la branca lògica 
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de la Medicina Tradicional que aborda aquelles lesions i afeccions que no tenen 
una solució amb “pòcimes” i medicaments.

És la llei del bisturí i pràcticament ho fan seguir tot, sense deixar de practicar 
també la medicina tradicional. Són els clàssics metges que trobem a la nostra 
comarca el segle XIX i que fan medicina, cirurgia, lesions dels ossos, parts i 
malalties de les dones (veneri bàsicament). Actuen al seu despatx o consulta, 
fan molta medicina domiciliària i també treballen en hospitals on bàsicament es 
desenvolupa una actuació de caràcter benèfic.

L’aparició de la Seguretat Social a l’any 1946

Tercer.- I així fins l’any 1946 en que, com dèiem, irrompen per tot el principat 
els primers traumatòlegs denominats així per decret i en funció de la llei de bases 
de la Seguretat Social.

L’accés a aquestes places es van modificant en el temps. La primera forma d’accés 
és pel procediment de les escales. O sia, és com l’ escala del cigró de l’exèrcit, 
un s’hi apunta i per antiguitat i amb l’ aportació d’uns mèrits que en diuen punts, 
cada cinc anys es procedeix a un concurs que serveix per anar repartint les places 
que resten vacants. A més hi ha concursos de trasllat d’una població a l’altre 
i possibilitat de canviar d’especialitat, si hom s’hi havia apuntat prèviament a 
l’escalat com a tal. Així traumatòlegs es canvien a cirurgians i viceversa. Un fet 
important és que aquestes escales són a nivell nacional. O sia, tothom enregistrat 
a les escales, pot concursar a qualsevulla plaça de l’entorn nacional. Per aquest 
procediment aterren al nostre país metges de les contrades més inversemblants 
(Canàries, Madrid, Andalucía com ja era proverbial, Albacete, Segovia, Zaragoza, 
etc)

 Aquests concursos varen funcionar així fins l’any 58 en que, sense donar raó 
de cap tipus es varen tancar definitivament les escales. Llavors, el sistema per 
ingressar a la Seguretat Social, va quedar exclusivament limitat a concurs-
oposició que es celebrava d’una manera arítmica sempre a Madrid.

Quan hi havia un cert nombre de places vacants, el Ministeri del Treball convocava 
el corresponent concurs-oposició, per accedir al qual s’havien de pagar 800 ptes. 
d’inscripció i apuntar tots els mèrits que hom tenia d’acord amb un barem que  
podia variar en cada convocatòria. Els mèrits podrien ésser acadèmics (oposicions 
aprovades, treballs publicats, càrrecs acumulats-professor o adjunt d’universitat-
anys d’exercici en l’especialitat, o bé anys d’interinitat en la mateixa Seguretat 
Social, etc.).

 L’oposició era dura. Consistia en un examen oral (exposició de dos temes sobre 
seixanta que hi havia en el programa) i trets a bola del bombo com en un bingo. 
L’ exposició dels temes que durava una hora es feia davant un tribunal de 5 a 7 
persones, integrades per catedràtics de la facultat de Medicina (normalment de 
Madrid) i funcionaris de la Seguretat Social (inspectors metges habitualment). O 
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sia, es va passar de l’obtenció d’una plaça simplement apuntant-se a un llistat, a 
un traumàtic procés de selecció amb pública oposició pura i dura.

Camps de treball diversos en la Traumatologia i la Cirurgia.

Queda palès un fet: Quan eren els cirurgians qui exercien la traumatologia, 
aquesta era francament conservadora, o sia, el guix era prevalent vers el bisturí.

En canvi, quan fou el traumatòleg el responsable veritable de la nova especialitat, 
cada vegada es va tornar més agressiu fins el punt de que la majoria de 
traumatismes tenen una significació terapèutica de tipus quirúrgic. Fem història.

L’era dels 50, al Bages, cirurgians i traumatòlegs campen per el món de la 
sinistralitat. Ambdós tenen una formació Böhleriana 100%, o sia el principi bàsic 
és l’obtenció d’una reducció el més acceptable possible de les fractures i una 
fixació correcta en un termini de temps acomodatici a cada tipus de lesió. 

La reducció és manual: els clàssics ganxos adossats a la paret, el malalt damunt 
la taula ortopèdica i un reguitzell d’ajudants que mitjançant cintes ben protegides 
i convenientment aplicades per sobre l’articulació corresponent a la localització 
de la fractura, fent tracció i contractació aconsegueixen alinear els fragments 
desplaçats. Hi ha normes concretes per cada tipus de fractura i per cada os 
concret i podríem dir que és tot un cerimonial ben reglat i a vegades d’una 
precisió admirable. Tot un art. Hi ha exemples de traumatòlegs que fan vertaderes 
meravelles tibant, rodant, i flexionant les extremitats lesionades. D’altres no, i 
també en tenim constància.

Les regles de joc són en teoria admirables. No es tracta de traccionar de qualsevol 
manera. Està molt ben descrit si la tracció s’ha de verificar amb flexió o extensió i 
en valvus o varus de l’extremitat i també si cal en un moment determinat aplicar 
una pressió concreta sobre el focus de fractura.

És paradoxal el fet de que quan el cirurgià és el capdavanter de l’afer traumàtic, 
es mostra eminentment conservador emprant el guix com element bàsic de 
tota terapèutica, mentre que quan el traumatòleg d’ofici irromp en el terreny 
terapèutic, són el bisturí, la gúbia i l’escarpa els estris més característics.

L’aparició d’una nova especialitat i l’anestesiologia i la reanimació.

Hi ha un element clau en l’evolució del tractament dels traumatismes i que 
no n’hem fet esment encara. És el desenvolupament d’una nova especialitat: 
l’anestesiologia i reanimació.

Durant molts d’anys, l’anestèsia que no pas reanimació puix no existia, es feia 
d’una manera molt simple: per inhalació respiratòria amb clorur d’etil que es feia 
volatilitzar damunt una gassa, per intervencions curtes, o amb cloroform amb el 
clàssic morrió per intervencions de més llarga durada però sempre amb risc greu 
pel malalt, i administrada la majoria de vegades per personal subaltern i sobretot 
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per monges quan l’hospital o clínica era regentat, dirigit, o supervisat per ordes 
religioses. A Manresa concretament trobem les monges Josefines, o filles de Sant 
Josep, fundades pel Pare Butinyà a la clínica Sant Josep, les germanes de caritat 
de Sant Vicenç de Paül a l’hospital de Sant Andreu i l’orde dels germans de Sant 
Joan de Déu a l’hospital del mateix nom. El tema del clero ja el comentarem més 
endavant. Bé doncs, el clero emprà el poc acomodatici tema de l’anestèsia. Així 
es va construir el progressiu i difícil avenç de la cirurgia.

Hi havia dos tipus d’anestèsia. Em refereixo a partir dels anys 40 i escaig. 
La raquianestèsia i l’anestèsia amb gasos. La primera la practicava sempre el 
cirurgià i es feia amb Novocaina al 2%, simple o diluïda amb sèrum fisiològic. 
En l’anestèsia a gasos, s’utilitzava per intervencions curtes el clorur d’etil i per 
anestèsies perllongades o en intervencions d’un cert risc, el cloroform.

Primer s’utilitzava amb goteig damunt el morrió com dèiem abans a través d’una 
gassa, (nota intermèdia: tot i que la grafia oficial indica que s’escriu ‘gasa’ amb 
una sola ‘s’, la pronúncia habitual en el medi sanitari, i encara potser més a 
urgències o els quiròfans, es pronúncia amb ‘s’ forta, és a dir “gassa’. Per això 
es mantenen les dues esses.) després amb aparells cada vegada més sofisticats 
dels que n’era emblemàtic l’Ombredanne que va representar ja un seriós avenç. 

Aquest tipus d’anestèsia era bàsicament usdefruit del clero hospitalari, i en certa 
manera era lògic puix eren qui es passaven més hores al hospital, sobretot lo que 
fa referència a la nit i els festius. I com es van espavilar!...Les monges anaven 
als hospitals provincials a aprendre a fer les anestèsies I cal dir-ho que tenint en 
compte dels mitjans de què disposaven se’n sortien força bé. 

Però és clar, amb el cloroform no guanyaven per ensurts i el síncope blau o 
el síncope blanc eren el trist final de moltes anestesies que comptabilitzaven 
com a parada respiratòria brusca. Calien nous elements més segurs. I es posà 
plena confiança amb l’èter. Eren els anys 50. Es començava a fer quelcom que 
s’assemblava a una anestesia total. Hi havia una inducció que s’aconseguia amb 
Pentotal o Narcovenol, després un període d’apnea amb Deltacuradina i Mioflex 
que s’aprofitava per a intubar el malalt amb un mandril i un tub de goma que 
s’introduïa en la glotis oberta, i després  Coramina i oxigen amb perfusió humida 
per a treure el malalt de la parada respiratòria i aprofitar el moment en que 
“respirava sol” per a infondre l’èter amb major o menor concentració segons el 
grau de profunditat que es volia aconseguir d’anestèsia. 

I tot seguia així: més relaxació del malalt, augment de la perfusió etèria, que 
el malalt tenia els llavis i les ungles massa blaus... més oxigen i cardiotònics. 
Era realment un espectacle vist amb els ulls d’ara a vegades paorós. I aquest 
món gairebé dantesc era patrimoni quasi exclusiu de monges i frares. Jo crec 
que varen tenir el seu mèrit, malgrat que ara sembla una mica exagerat tot 
plegat. Però era així de real. I la cosa va durar fins cap allà l’any 1962 en què 
varen entrar en escena els metges anestesistes amb formació universitària títol 
acadèmic i tècniques noves amb més seguretat, control de constants, examen 
peroperatori i mitjans tècnics totalment innovadors. Varen començar a utilitzar el 
fluotà i l’òxid nitrós.
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Tot seguit es van desenvolupar també les tècniques de reanimació amb la 
immediata instal·lació de les Ucis i Uvis tan imprescindibles en la cirurgia 
moderna.

Fruit d’aquest avenç, la traumatologia i l’ortopèdia es feren més agressives i es 
pogueren realitzar tècniques quirúrgiques i intervencions fins llavors impensables.   
Desenvoluparem aquests avenços per etapes tal com ens consta es produïren al 
Bages, així com una ressenya dels personatges més destacats dins el possible

ELS ANTECEDENTS A MANRESA

Alguns antecedents. El vell hospital.

A Manresa l’assistència hospitalària estava limitada al vell hospital de Sant 
Andreu fins ben entrat el segle XX.  A la ratlla de l’any 30 es crearen dues noves 
institucions. El 1929 la Clínica de Sant Josep i el 1932 el Sanatori de Sant 
Joan de Déu. Des del punt de vista de la Traumatologia i des de l’any 1930, 
hem començat a recollir dades concretes sobre assistència, és a dir: el tipus de 
patologies que s’atenien i els metges que se’n cuidaven.  

És un detall potser excessiu, però creiem que a l’inici val la pena conèixer 
quina patologia hi havia, quina era més freqüent, i poder considerar com ha 
anat evolucionant en la seva incidència. Ho farem durant un quants anys, tot i 
que de manera resumida. Més endavant es recollirà només l’activitat en nombre 
d’intervencions, que consta que va fer cada cirurgià o traumatòleg.  També són 
dades assistencials. El conjunt d’aquests anys el fem arribar fins el 1939, final 
de la guerra. 

 Finalment, juntament amb aquestes, s’informa d’un aspecte administratiu que 
s’ha anat tornant fonamental: el pagament de la despesa, bé sigui a càrrec de 
la Seguretat Social, de Mútues, de manera  privada, (amb l’eufemisme de “Su 
familia”, dins del llistat general de Mútues)  o la pura beneficència. Tot això 
s’explicarà durany uns quants anys, per veure com evolucionen aquests factors.  
Després ja es deixen per un annex, que consta en el recull complet del text 
dipositat a l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

** És evident que la humanitat ha patit traumatismes des dels temps més 
antics. Els accidents, les agressions, les guerres, les catàstrofes naturals han 
estat causa de moltes lesions, la curació de les quals forma el cos del que avui 
és la traumatologia. Hi havia lesions, fractures també, i algú a vegades intentava 
curar-les. A`questa uidea en el marc de la suposició podem donar-la per bona. 
Però en el relat històric cal, a més a mé, tenir-ne alguna forma de documentació. 
Potser la forma més clara avui és trobar restes òssies amb fractures consolidades. 

-- L’estudi de la patologia de restes òssies trobades en excavacions és important. 
El capítol dee la paleopatologia té en els últims temps un desenvolupament 
extraordinari.  Primer amb els ossos i l’aplicació de tècniques de diagnòstic ben 
acurades. Molt més reent, i per fora de la traumatología, és l’estudi genètic de 
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les poblacions antigues i l’aplicació recent i ja molt fèrtil de tècniques d’estudi 
genòmic.  Ens referim ara a la traumatologia.  Els estudis de Lluís Guerrero, 
sobretot al Solsonès i Berguedà, són una font important de dades. 

Un recull global important i extensa es troba en el llibre “Quaranta anys de 
paleopatologia en el Museu d’Arqueologia de Catalunya”(Barcelona, 2009), 
coordinat per Domènec Campillo. Té una gran riquesa iconogràfica i el capítol 
de “Traumatologia” ocupa gairebé mig centenar de pàgines. Hi ha imatges 
abundants de fractiures de vèrtebres, d’ossos llargs, principalment medievals 
trobades a Sant Benet de Bages.  

** Més enllà hi algun relat històric, document ja escrit, que no cal que sigui 
d’origen mèdic.  Entre aquests últims, poc coneguts, i del segle XIX, val la pena 
esmentar-ne dos. El primer és inèdit, el segon ja ha estat publicat.

El primer és de l’any 1832 i la notícia ens arriba per causa d’una denúncia per 
intrusisme. El cirurgià de Castellgalí denúncia, i diu el nom, que una persona que 
és sagnador, però aquesta titulació no és suficient, ha tractat una fractura dle 
mestre de Castellagalí.  El governador imposa una multa de 50 ducats, dels quals 
una part (176 rals) corresponen al Reial Col·legi de Cirurgia, i són tramitades 
per medi de la Reial Acadèmia de  Medicina. El subdelegat de Manresa, Antoni 
Llansó els envia en data 23 de març de 1832. I l’Acadèmia els entrega al R. 
Col·legi el 13 de juliol de 1832. (Arxiu Història RAMC, 1832/lligall 19/núm. 
103).

El segon cas correspon a fets que van passar l’any 1895. Un soldat que feia el 
servei militar en el  cuarter del Carme de Manresa és ingressat a l’Hospital de 
Sant Andreu per causa d’una malaltia cutània, que possiblement fóra sarna. Als 
cap d’uns anys, el 1906, publica a Madrid una novel·la “Del Hospital” amb un 
avant-títol, “El libro de la vida doliente”. Hi ha una reedició del 1985. Fa una 
visió general de la vida interna de l’hospital,  enla que tant metges com monges 
són presentats d’una manera molt negativa. També alguns malalts. És una obra 
interessant.  Explica amb un cert detall quatre casos clínics, dels quals dos tener 
a veure amb les lesions. 

Un és un suïcidi molt desafortunat perquè  un soldat que era vexat imaltractat 
ingressa a l’hospital i, no aguantant la situació, es suïcida amb un fusell.  La bala 
el travessa a ell, trecant-li el crani, i a un soldat que dormia al costat, traspassant-
li el cor.  El segon cas és el d’un obrer ferroviari al que un tren li destrossà les dues 
cames. Fou operat potser massa tard, va fer una gangrena i morí al cap de poc.   

Dades de 1930 a 1939. Detall de les patologies

A l’Hospital de Sant Andreu, anomenat fins al final de la guerra Hospital de 
Manresa, els ingressos es distingeixen ben clarament entre homes i dones i 
encara un detall més, del 1930 al 1935 hi trobem dones i homes “pobres”, 
ingressats en departaments destinats a ells i no sabem si com a indigents o 
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simplement amb caràcter de beneficència. No consta encara el nom del metge 
que es feia càrrec del malalt, tant sols el nom del malalt i el diagnòstic de forma 

inconcreta i sense gaire ordre ni concert. Dades més significatives que hem 
trobat: La creu significa que va morir el primer dia d’estada.

Dones Pobres 
1930
Cremada (+)  

1931
Cremada (+): Politraumatitzada (+) - Fractura Canell - Ferida per arma de 
foc - Dos infeccions extremitats - Amputació de braç - Fractura de cama

1932
3 flemons extremitats - Ferida per arma de foc – Cremades - Tres ferides 
traumàtiques extremitats - Dos estrips nas i orella - Fractura en dues 
cames - Tres fractures de fèmur. - Dos ferides vàries

1933
2 cremades (+) - Mossegada de gos - Sutura tendó peu - Tumor genoll, 
135 dies d’estada - Flemó difús mà -  Abscés genoll - 3 fractures fèmur 
- Tumor blanc - 2 politraumatismes (+) - 2 fractures clavícula - extracció 
falange dit peu - Amputació dit - - Peu equinovaro –  2 fractures tíbia 
- 2 ferides múltiples - Amputació dit peu - Fractura tíbia i peroné – 2 
Amputació cama (+) - Fractura húmer -2 contusions múltiples - Ferida 
cap - Flemó peu - 

1934
4 contusions múltiples - Politraumatisme (+) Ferides -Venèria - Sifilític 
- Traumatisme múltiple (+) - Fractura canell - Fractura de Clavícula - 
Extracció metralla - Extracció 2 ungles peu - Contusió Cap - Fractura 
Fèmur - Tumor blanc genoll - Osteitis Maxil·lar Inferior - 2 fractura fèmur 
(+) - Flemó difús mà - Artritis tuberculosa (+) - Fractura Fèmur, 130 dies 
ingrés - Tumor genoll - Fractura canell, 130 dies ingrés - Abscés tuberculós 
cuixa 

1935 
Tres contusions - Dolor Toràcic - 2 luxacions - 2 politraumatismes - Abscés 
cama - 2 cremades cama - Fractura Clavícula - Masegament - Abscés 
Cuixa - Cremades cap, 61 dies - Fractura fèmur - Trencament hepàtic - 
Luxació Congènita Maluc - Fractura 4rt metacarpià - Ferida regió Frontal 
- Fractura cúbit i radi - Mal de Pott (+) - Peu equinovaro. (Dr. Rubió. 1ª 
vegada que surt el nom d’un facultatiu) - Fractura húmer - Artritis - Bursitis 
genoll

1937

Abscés inguinal - Fractura cúbit - Ferida per destral cap - Fractura coll 
de fèmur ---- 2 politraumatitzats - ferides i contusions vàries - Convulsió 
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cerebral (+) - Luxació clavícula - Cremades (+) - Fractura de colze - 
Abscés braç esquerre  - Artritis fínica 

Aquestes dades dubtosament poden estar completes però es el que hi ha i no s’hi 
pot fer cap comentari amb certesa

Homes Pobres 
1930

Flemó genoll - 2 fractures cama - 3 traumatismes - amputació cama - 
amputació cames (+) - Politraumatisme - 2 amputacions mà - Amputació 
dit - Amputació peu

1931 
Cremades - Fractura - Fractura ossos nas - Extracció perdigons cuixa - 
Traumatisme 

1932
3 fractures fèmur - 2 politraumatismes - Politraumatisme (+) - 3 contusions 
múltiples - Fractura de radi - Ferida Cap - Ferides Vàries - Sifilític - Extracció 
1ª falange de 3 dits - Amputació cama - Fractura clavícula - Ferides incises 
crani - Contusió columna - Masegament i contusions - 3 amputacions dit 
- Ferida per arma de foc - Cremades (+) - Amputació dits mà - Fractura 
de crani - Ferida mà - Ferida profunda d’abdomen - Traumatisme (+) - 
Luxació muscle - Traumatisme peu

1933
Ferida coll - Amputació peu - Traumatisme cap - Traumatisme (+)- Abscés 
cama - Fractura tíbia amb ferida - Abscés en el turmell - Fractura clavícula, 
60 dies - Amputació falange dit - Trepanació cap - Fractura pelvis, 120 
dies - Amputació cama, 90 dies - Extracció metralla cama, 60 dies - 
Ferides contuses peu - Contusions - Commoció cerebral - Ferides cap - 
Amputació dit colze, 45 dies - Flemó difús mà, 60 dies - Ferides llavi 
superior, 11 dies - Malaltia de Perthes, 450 dies - 2 traumatismes -Sutura 
tendons mà, 40 dies -Abscés dit, 25 dies -Amputació cama dreta i peu 
esquerre, 250 dies-

Fem constar la durada d’estances a l’Hospital de certs traumatismes perquè no 
deixa d’ ésser curiós 

1934         ¿ - ?

1935
Fractura tíbia i peroné amb ferida oberta, 270 dies - Flemó difús, 240 dies 
- Fractura fèmur (+) - Sutura canell - Estrip cama, 41 dies - Cremades en 
el peu (+) - Ferida genoll,, 26 dies - Amputació cama (+) - Gangrena seca 
240 dies - Abscés en el pectoral - Cremades en dues cames, 130 dies - 
Luxació - Fractura clavícula - Fractura costelles, 95 dies - Fractura amb 
esfondrament frontal i “estallido global” (+) - Fractura fèmur esquerre, 60 
dies - Fractura mà dreta amb amputació dits - Fractura húmer - Fractura 
fèmur - Ferida inciso contusa regió frontal - Fractura húmer amb ferida 
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oberta, 270 dies - Tètanus (+) - Fractura clavícula - Fractura maleolar 
- Fractura tíbia i peroné, 50 dies - Amputació cama - Vàries contusiones - 
Contusiones vàries - Úlcera peu - Fractura de cúbit - Cremades - Luxació 
colze - Cremades (+)

1936 
Fractura oberta metatarsians, 60 dies - Fractura crani (+) - Masegament 
peu - Contusió genoll - Extracció metralla peu - Amputació peu - Amputació 
dit anular - Amputació braç - Ferida incisa laringe - Fractura fèmur dret 
- Traumatisme general (+) - Ferida per perdigonada regió poplítea – 
Osteomielitis, 280 dies - Traumatisme – Masegament - Fractura fèmur 
(+).

Tots els diagnòstics estan traduïts literalment del castellà que consta en els 
documentsi

1937
Cremades - Flemó difús “suelo boca” - Ferida contusa coll - 2 fractures 
coll de fèmur - Commoció cerebral - Fractura oberta ossos nas - Estrip 
turmell - Ferides cama i genoll, (“pago”, posarem només p) - Ferida coll i 
cara (p) - Ferides incises -Fractura base crani - Contusió crani - Fractura 
cúbit - Amputació dit polze - Abscés braç - Ferida cap - 3 fractures húmer 
- 10 traumatismes - úlcera turmell - Fractura fèmur - Dislocació braç - 
Traumatisme cap - Esquinç peu - Fractura fèmur enguixada,  + 18 dies 
- Fractura peu - Masegament peu - Ferida cap - Osteomielitis braç, 82 dies 
- Ferida cama, 36 dies - Abscés genoll, 90 dies - Ulcera peu - Estrip peu 
- Ferida amb secció tendons - Ferida natja - Amputació ambdues cames - 
2 fractures tíbia i peroné - Probable fractura crani - Punt (p) - Amputació 
falange (p) - Ferides incises - Vàries contusions 

Aquests malalts estaven ingressats a la sala general que corresponia “als pobres”. 
Malgrat tot es veu que n’hi havia algun que es feia càrrec d’honoraris, doncs 
al costat s’hi llegeix ben petiteta la paraula “pago”. Ja comença a sortir algun 
nom corresponen a facultatius. Hi trobem com més endavant es prodigaran, un 
joveníssim Lluis Puig , el doctor Llatjós pare, el doctor Puig i Ball i el Dr. Joan 
Soler.

1938
Fractura fèmur (p) - Fractura tíbia  - Commoció cerebral (p) - Ferida 
contusa regió precordial i abdominal amb perforació intestinal, (Dr. 
Ll.Puig) - Fractura tíbia i peroné - Masegament general - Contusió columna 
lumbar - Ferida per arma blanca regió abdominal  - Osteomielitis maxil·lar 
(+) - Contusió avantbraç - 2 amputació dit - 4 cremades - Diverses ferides 
- 3 contusions - Paràlisis - Fractura cranial - Traumatisme maluc - Ferida 
peu - 5 “accidente” - esquinç ganglió - fractura húmer esquerre - Fractura 
clavícula dreta - Erosions cara i mà - Fractura cama - Luxació muscle - 3 
ferides - Contusió al maluc i costelles - 8 traumatisme - Fractura canell 
- Amputació 5è dit - Amputació cama. - Fractura fèmur - Ferida arma de 
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foc - Paludisme  - Es curiosa l’aparició dels diagnòstics “traumatisme” i 
“accident”. No tenien dades?  Tenien mandra d’escriure...

1939   
Desapareix l’apartat de “pobres” i és substituït per sala general.
Fractura húmer – Fractura - Dolor “asiàtic”,(ciàtic ¿) 150 dies - Vejez (+) 
- 4 Traumatisme -  Metralla - 8 accidentat - Cremades peus - Fractura 
cama - Fractura tòrax - 3  cremades - Accidentat por bomba de mà - 
2 ferides per explosió - 2 ferides de bomba - 3 accident per explosió 
- accident per bomba - Cremades “ingreso por orden del ayuntamiento” - 
Fractura braç - Ferida metralla - Abscés dit - 2 amputació mà - amputació 
cama - Cremades (+) - Traumatisme (+) - 4 extracció metralla - 3 Fractura 
cama  - Flemó genoll

Es evident que estàvem en plena guerra... però no es fins ja el final que els 
diagnòstics tenen un clar significat bèl·lic.

I passem ara revista als malalts qualificats de “distingits” de l’Hospital de Manresa 

1930
Amputació braç - 4 Traumatisme - Amputació 3 dits - Fractura conminuta 
cama - Ferida contusa mà - Amputació falange dit peu - Traumatisme braç 
- Extracció cos estrany - Osteomielitis cama - Fractura canell. Contusions - 
Flemó difús a mà - Amputació dit - Amputació peu - Cremades (+)

1931
Cremades -4 traumatisme - 2 traumatisme  (++) - Fractura fèmur - Ferides 
contuses cara - Fractura avantbraç - 2 ferida contusa cap - - Fractura 
pelvis - Traumatisme mà - Infecció mà – Cremades, 70 dies - Amputació 
part del peu esquerra - Flemó difús mà

1932
2 sutura  ferida - Ferida peu - Amputació dos dits mà dreta - 4 traumatisme 
- Tumor cuixa - Amputació 3 dits - Fractura tíbia – Fe22rida genoll – 
Tètanus - Fractura braç - 4 masegament cama - Fractura 1ª falange dit 
mà - 2 estrip, i masegament - Fractura oberta cama - Fractura de costelles 
inferiors - Ferida incisa cuixa dreta - Ferida arma de foc - Amputació cama - 
Fractura fèmur - Fractura costelles - Fractura peu amb ferides - Amputació 
dit “operació cama” - Ferida peu dret - Fractura mà - Amputació dit- 
Tètanus  - Dislocació muscle. 

1933
Ferida mà i canell - esquinç peu - Ferida peroné amb fractura - Vejez - 
Tumor genoll - 2 Fractura tíbia - Masegament cuixa - Amputació falange 
dit mà - Fractura clavícula – 2 Fractura húmer - Amputació braç - Extracció 
tumor genoll - Flemó difús braç - Abscés genoll - Sutura tendó cama - 
Estrip peu - Sutura tendó mà - 2 fractura colze - Cremades - Incisions en el 
dit - 2 traumatisme cap - Raspadura cúbit - Ferida cap - Traumatisme peu 
- Ferides boca - Fractura fèmur, 90 dies - Sutura tendó colze - Extracció 
falange - 2 extracció falange 3 dits - Sutura dit mà - Osteomielitis cama 
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- Fractura clavícula - 2 traumatisme - Flemó difús mà - Fractura peu i 
costelles (+) - Flemó braç

1934
3 flemó palmell mà - Amputació falange dit mig - 5 traumatisme - 2 
fractura fèmur - Fractura dit polze i índex amb ferida - Traumatisme cap 
- Dislocació húmer - Ferida infectada dit - Fractura tíbia - Tètanus (+) - 
Ferida per arma de foc - 2 fractura crani - Fractura oberta tíbia i peroné, 
150 dies - Fractura de ròtula, 60 dies - 2 traumatisme (+) - Ferida dits mà 
- Luxació amb ferida peu - Amputació cama, 150 dies - Fractura columna 
vertebral (+) - Fractura tíbia - Quist genoll - Amputació dit peu - 2 sutura 
tendó mà - Osteitis clavícula - Fractura tíbia i peroné - Amputació cama 
(+) - Ferida contusa frontal “extensió dit mà”

1935
2 amputació dit i 2 falanges - Ferida contusa regió frontal - 5 fractura 
fèmur - Fractura tíbia - Fractura osteoarticular genoll - 2 ferides contuses 
cara - 2 Masegament general - Fractura cúbit i radi – 2 Fractura de crani 
(+) - Amputació 5è dit - Fractura cúbit – Ferides -  Fractura complicada 
cama - Fractura húmer- Amputació mà esquerra -   Fractura canell - 
Trencament tendons mà dreta - Estrip pavelló orella esquerra – Exòstosis 
- Estrip cara - Ferida corneal. Hèrnia del iris- Fractura complicada cama 
esquerra - Amputació traumàtica dit mà - Anquilosi genoll dret, 92 dies - 3 
amputació falange dit mà. 

Repetim una vegada més que desconeixem la tutoria d’aquests malalts. Així com 
el tipus de tractament que se’ls practicava, si bé no cal fer grans especulacions 
per a esbrinar que les ferides es suturaven amb una bona neteja, i les fractures 
s’intentava reduir d’entrada amb aplicació d’un guix protegit i si no s’aconseguia 
una reducció acceptable es deixava amb una extensió contínua la majoria de 
vegades. D’ací les llargues estades hospitalàries d’aquests tipus de lesions. Les 
amputacions es prodigaven força i algunes acabaven amb l’èxitus del malalt. No 
oblidem que no hi havia cap tipus de profilaxi microbiana i que l’era antibiòtica 
estava a dotze anys llum. Com a màxim es feia teràpia amb sulfamides (el 
Sulfatiazol, el Prontosil que feia orinar vermell com la sang i el Dagenan que era 
tremendament nefrotòxic). És un petit incís.

1936
2 fractura pelvis - Fractura clavícula - Luxació braç - 2 fractura fèmur 
esquerre - Amputació amdues cames - Fractura base crani - 2 Fractura 
tíbia - Extracció quist genoll - Extracció quist peu - Ferides contuses cara 
- Amputació dit mà - 3 traumatisme - Fractura frontal - Amputació dit 
índex - Fractura doble braç esquerra - Ferida contusa coll - 3 amputació 
dit mà - Fractura cúbit i radi - Fractura colze esquerra - Amputació peu - 3 
fractura tíbia i peroné - 3 Mal de Pott - Estrip cuixa - Fractura húmer - 2 
ostiomielitis - Fractura fèmur - 3 fractura cúbit - Tètanus (+) - Flemó 
mà - Fractura tíbia amb ferida - Traumatisme cara. Commoció cerebral- 
Fractura costella - Cremades, tètanus 180 dies  



116 Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 103-198, ISSN: 0213-0718

Francesc Sant i Figueras

1937
Fractura oberta tíbia - Abscés índex dret - Fractura metacarpià - Plàstia 
mà dreta - Masegament general - Amputació dit anular - Traumatisme - 
Fractura tíbia en fractura oberta - Fractura sexta, setena, octava i novena 
costelles - Ferida per arma de foc - Ferida tallant amb secció tendons 
- Amputació 4 dits - Fractura novena i desena costelles - Ferida mà en 
fractura dits - Fractura Vertebral – 

Fins aquí el detall de les lesions. Les anotacions següents ja porten el nom 
del cirurgià. Ara els anotem. A partir de l’any següent es donarà el nombre 
d’intervencions en que què consta cadascun.

Amputació dit índex. Redondo - Fractura Olecranon. Puig - Fractura fèmur. 
Tuneu - Fractura ambdós canells. Dalmau - Fractura oberta ós malar. Puig - 
Masegament General. Puig i Ball - Fractura fèmur. Puig I Ball - Anquilosis genoll. 
Ribó - Fractura cúbit. Puig - Fractura columna vertebral. Puig. - Fractura cama 
dreta. Tuneu - Fractura dit índex. Puig i Ball - Fractura crani. Dalmau - Fractura 
avantbraç. Puig - Anquilosi peu dret. Tuneu - Ferida cap. Tuneu - Ferida per 
metralla cuixa. Puig i Ball - Fractura fèmur esquerrè. Puig - Anquilosis. Puig - 
Amputació tres dits mà. Puig - Fractura tíbia. Tuneu - Fractura base crani. Puig 
- Amputació tres dits. Puig - Fractura olecranon. Puig -    Fractura cúbit. Dalmau 
- Abscés mà. Puig i Ball - Sutura dit mà. Puig i Ball - Fractura colze esquerra. 
Puig - Fractura coll de fèmur (+).Puig. 

O sigui, a partir del maig del 37 trobem ja al costat del malalt i del diagnòstic, el 
del metge que l’ha assistit. El resum d’aquest 1937, per les dades que consten 
és: Puig Vilajoana, 13;  Tuneu, 6;i Puig i Ball, 6; Dalmau, 3; Redondo i Ribó, 1. 

1938  
4 Amputació dits mà - Incisió índex mà dreta – 3 Fractura tíbia i peroné. 
- Fractura crani amb enfonsament. - Estrip cama esquerra. - Plàstia mà 
dreta. - - Cremades i commoció. - Fractura coll d’húmer - Fractura peroné. 
- Osteomielitis crònica - Lesió cama. - Fractura d´húmer. – Panadís polze 
dret. - Esquinç articulat. - Perforació estómac i intestí per arma blanca - 
Ferida guerra. -Ferida regió glútea. - 2 bursitis -Fractura fèmur. - Cremada 
corneal ull. - Desgarro (estrip, esquinç) braç.  

Trobem cares noves: Puig i Ball, Ribó, Puig Vilajoana, Tuneu, Dalmau, Peña, 
Llatjós, Amer. Ja en seguirem parlant més endavant.

** També l’any 1937, trobem un registre de la sala general destinada als militars. 
Heus aquí el resum: 

Fractura doble de fèmur. - Mal al peu. - Traumatisme braç. - Intervenció cúbit 
dret.- 2 fractura coll de fèmur. - Artritis. - Fractura fèmur - Fractura de Benet, 
polze - Mal de Pott. - Fractura clavícula. - 4 traumatisme  - Fractura cúbit i radi. 
-- Fractura ròtula. - Fractura. - Paludisme militar. - Fractures incises i fractures 
ròtules. -Cremades cara. - Abscés esquena. - Luxació fèmur. (totes a càrrec del 
Dr. J. Soler) - 2 Fractura d´húmer. (ambdues pel Dr. L. Puig) -- 2 Ferides per 
arma blanca, i  6 accidentats. No s’esmenta 
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Els metges assistents: 20 casos els va atendre el Dr. Joan Soler i Cornet; 6 el Dr. 
Lluís Puig i Vilajuana; i en 8  no s’esmenta. 

Encara trobem un altre apartat. Sembla ésser que l’Hospital de Manresa tenia un 
concert especial amb la Mútua General d’Assegurances i que tots els accidentats 
eren ingressats en l’esmentat centre (no oblidem que el Dr. Joan Soler Cornet 
va ser fins la seva mort, director de l’Hospital així com de la Mútua General que 
tenia la seva oficina a la Plaça de la Independència, davant per davant de la 
residència Dr. Soler. Heus açi les dades:

1937
Fractures:  turmell esquerre - 2 fractura clavícula. - Traumatisme. - Ferida 
genoll esquerra -   6 Osteomielitis -  Estrip dit mà.  -  Fractura turmell - Sutura 
tendons dit. - Artritis Fímica genoll -  Anquilosis dit índex -Fractura del 
braç - Fractura metatarsians -  Amputació dit polze - Voltadits polze - 
Contusió i estrips  musculars - Fractura metatarsians - 2 luxació dit mà- 
Quist mà - 3 fractura fémur - Sutura tendó polze - Amputació traumàtica 
cama esquerra  - Extracció cos estrany - Flemó difús polze  - Mal de Pott 
- Quist braç - Fractura dit peu dret - Luxació colze dret – Commoció i 
contusions – Cremades - Operació d’Albee (empelts) - 3 luxació congènita 
maluc - Osteitis cóccix - Extracció agulla mà - Ostioperiostitis cama - Ferida 
mà dreta – Osteitis – Traumatisme - Fractura turmell dret. -  Pràcticament 
en totes les que consta hi ha el nom del Dr. Puig.

1938
Quist frontal. -Abscés braç dret. - Fractura canell. - Fractura. - Cremades  
- Fractura turmell - Fractura peu dret. 

Consten només set intervencions, 6 fetes pel Dr. Puig i una pel Dr. Soler

La traumatologia i els traumatòlegs a Manresa durant la Guerra Civil 1936-
1939. Militarització dels Centres assistencials. Els quatre Hospitals Militars i 
el seu funcionament. Els dos Hospitals Civils.

Hi ha un fet important que marca i encapçala una avançada singular en el 
tractament dels traumatismes i ferides. Ens referim a les guerres en general, i en 
particular, a la  nostra guerra civil del 1936 al 1939 en que vàrem veure i viure 
l’Espanya dividida en dues.

D’aquesta etapa si que en gaudim d’algunes dades, no pas perquè en resti 
testimoni escrit, però si gràcies a un magnífic treball d’història de la medicina 
realitzat fa pocs anys pels amics doctors Roser Tuneu Valls, Antoni Vila Gimenez 
i Pere Soler Pusó que varen poder realitzar gràcies a un laboriós estudi de 
recerca directa amb personatges de l’època, afortunadament encara vius i que en 
diverses entrevistes pogueren recopilar uns fets que constitueixen una veritable 
base històrica.

Ens referim als doctors: Joan Arocas i Pey, Prof. Alsina Bofill, Manel Casanovas 
i Gabernet, Ramon Llatjós Planas, Ramon Monegal Cerdà, Joan Navés I Jané, 
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Sala Ponsati, Lluís Puig i Vilajoana, Amando Redondo Bonvehí, Jose Maria Rius 
i Porta, Ramon Sanmiguel Fortuny, Simeó Selga Ubach, Francesc Rafat Selga, Sr 
Josep Maria Canongia i Duran i “hermana” Concepció Garatea que fou l’ànima de 
la Clínica Sant Josep gairebé vora mig segle.

De fet, Manresa en aquest període de la guerra Civil, va tenir una importància 
capdal puig quan l’any 1938 es va organitzar l’exèrcit de l’est, que es corresponia  
amb la zona catalana, el cap de sanitat Carles Diaz Fernandez, tisiòleg de Madrid, 
va escollir Manresa com a hospital d’evacuació de l’exèrcit de l’est. El director 
d’aquest hospital d’evacuació fou el doctor Ramon Monegal i Cerdà qui ens ha 
deixat àmplia referència tant de la seva organització com del tipus de tractaments 
que s’hi feia.

L’exèrcit de l’est comptava amb tres cossos d’exèrcit, X, XI i XII amb base a  Seu 
d’Urgell, Moià i Cervera respectivament. La xarxa hospitalària de Manresa gaudia 
d’un hospital base (antic hospital civil) destinat a cirurgia, l’institut de segona 
ensenyança, habilitat també per a cirurgia, el convent de les Salesas per malalts 
infecciosos, i el grup Escolar Natura per a casos de menor importància. Es va 
organitzar després un  centre d’enduriment, instal·lat a Montserrat per a restablir 
ben aviat ferits que es podien reincorporar al front. Si la gravetat de les ferides 
feien improbable una recuperació, eren traslladats directament a Barcelona.

Entre el front i Manresa hi havia llocs d’assistència intermedis, on els ferits 
eren atesos, sembla, amb molta correcció i tot seguit evacuats a Manresa. El 
trasllat es verificava en tren i ambulàncies que recollien els ferits en els hospitals 
de campanya i els traslladaven a Manresa on els esguardaven en el mateix 
punt d’arribada uns equips classificadors que disposaven d’un plànol de cada 
hospital on hi havia representat un gràfic amb les diferents sales i els llits de que 
disposaven degudament enumerats, el que permetia que el trasllat es pogués fer 
amb la màxima rapidesa dins d’una lògica precarietat.

El tractament d’urgència que es practicava era la neteja i cura oclusiva amb guix, 
tractament ja descrit el 1936 pel doctor Bastos Ansat amb el títol de “Algunos 
aspectos clínicos de las heridas por armas de fuego” fruit de la seva experiència 
recollida durant els esdeveniments d’Astúries. L’article va causar gran impacte i el 
professor Trueta el va popularitzar i es va constituir en tractament d’elecció tant 
en la nostra guerra civil com en la II guerra mundial que el món va patir tot seguit.

“Fou tan espectacular aquest sistema, que va ésser el gran triomf de la nostra 
sanitat. Degut a ell, ens va permetre salvar centenar d’extremitats que estaven 
fatalment condemnades a ésser amputades” deia el doctor Monegal.Fem un 
repàs tot seguit dels centre sanitaris existents a Manresa durant la guerra Civil:

1) Hospital de Sant Andreu - Fins llavor veritable hospital del 1800, tipus 
Salpêtrière, amb grans sales pels malalts distribuïdes: sala per homes, i sala 
per dones, amb grans finestrals i formidables passadissos. Pràcticament s’hi feia 
medicina de beneficència i la gent només hi anava per veritable necessitat, puig 
tenia mala fama i s’hi considerava en certa manera, un  lloc pòstum per anar-hi 
a morir.
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El quadre mèdic estava integrat pels seguents facultatius:

Director metge de l’hospital i cap de servei de medicina interna, Dr. Joan Puig i 
Ball.

Cap de servei de Cirurgia: Dr. Joan Soler Cornet (el seu pare fou el qui va 
esmerçar els diners per la construcció de la sala de St. Josep per a homes. - Dr.  
Joaquim Dalmau i Sitges. - Dr. Ramon Puig i Ball. - Dr. Enric Planell Monrós, 
qui cuidava els tuberculosos I posteriorment fou el primer radiòleg de la ciutat. Hi 
havia a més, estudiants que hi dedicaven estones i especialistes que hi anaven 
quan se’ls requeria.

Les sales estaven distribuides de la forma seguent: 
Una sala d’homes i una de dones per a medicina interna.
Una sala d’homes i una de dones per a a cirurgia.
Sala dels soldats (militars).
Sala de tuberculosos. Totes tenien noms de sants (St.Josep, Sta Helena, St. 
Lluisa,  La Miraculosa) que després naturalment varen quedar orfes de nom.

* De les dades de que disposem, sembla ser que l’hospital existia ja i estava 
construit l’any 1301. El 21 de novembre d’aquest any, els prohomes de la 
ciutat de Manresa anomenen  a Berenguer Armengol i a la seva esposa Romia 
per tal de que actuessin com a hospitalers de l’esmentat centre.

Aquest edifici primitiu de l’hospital va patir diverses modificacipns al llarg de la 
història, i tanmateix hi va haver una primera ampliació l’any 1553. Durant la 
guerra de la Independència (guerra del francès) fou un hospital on s’hi allotjaven 
els militars de l’exèrcit napoleònic i es conservaven registres i notes on consta fins 
i tot el diagnòstic d’aquests malalts hospitalitzats. L’any 1902, es fa una segona 
ampliació i el 1930, la tercera. Mér endavant, l’any 1959 es construiria la 3ª 
planta i el març de 1976 s’inaguraria la 4ª planta.

Actualment la superficie total de les edificacions construides, és de 10.676 m2 i 
la superficie del solar és de 4.513 m2.

L’hospital és una fundació benèfica de caràcter particular calificada com a tal, pel 
Governador Civil de Barcelona, Joan Moles com a president de la Junta Provincial 
de Beneficiencia, en document de data 15 de març de 1932.

L’hospital te personalitat jurídica propia, té capacitat per adquirir i posseir béns 
de tota mena i el Reglament de la Fundació és del 21 d’octubre de 1941, essent 
batlle de Manresa D. Francesc Prunés. Aquest reglament fou aprovat per ordre 
ministerial el 27 de decembre de 1941.

L’Hospital, d’acord amb la llei de 1962 i les lleis de desamortització de finals 
del segle passat, té la tutela del ministeri de Governació mitjansant  la Direcció 
General d’Assistència Social. El Patronat de la Junta de l’Hospital correspon a 
l’Ajuntament de Manresa. La Junta d’Administració o Patronat consta de: Batlle 
com a President, 2 regidors, el “cura pàrroco” de la Seu, el Prior  secretari i 5 
vocals. Malgrat tot patirà profunds canvis  arran de les fusions hospitalaries.
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El sevei d’infermeria estava a carreg de monges (les germanes de la caritat o filles 
de St. Vicens de Paul).

El dia 6 d’agost del 1936 l’ajuntament confisca l’hospital. N’és alcalde el Sr. 
Francesc Marcet Artiges. Immediatament desapareixen les monjes menys un 
parell que hi resten vestides de seglar. Això representava un dèficit d’infermeres 
que l’ajuntament volgué pal·liar amb una convocatòria per cobrir les plaçes, 
publicada en el “Diario de Avisos de Manresa” el 6 d’agost del 36.

Malgrat que hi havia unes normes que volien ésser molt estrictes (edad 18-35 
anys, bona conducta, saber llegir i escriure en català i castellà i a poder éssser 
disposar del títol d’infermera) les plaçes foren cobertes menys una per dones de 
vida fàcil (molt difícil per aquells dies).

Però no va esdevenir cap situació caòtica, perquè l’atzar feu que atarressin a 
l’hospital una colla d’estudiants de medicina que en poc temps es convertiren en 
elements indispensables per al funcionament de l’hospital. Es varen organitzat 
ben aviat i el degà fou el futur Dr. Simeó Selga Ubach.

Tenim referència d’altres estudiants que més tard foren metges i que són els 
següents:Dr. Joan Arocas Pey - Dr. Ramon Llatjós Planas - Dr. Ramon Sanmiquel 
Fortuny - Dr. Francesc Rafat Selga - Dr. Jaume Herms Mateu - Dr. Benet Perarnau 
- Dr. Puig Gallifa - L’administrador de l’hospital era un tal Sr. Melcior Muncunill.

El dia 21-08-36, el Diario de Avisos publica el següent: Se acuerda una nueva 
denominación para las siguientes instituciones:

El Hospital de San Andrés se denominará Hospital de Manresa y el Sanatorio de 
San Juan de Dios, Sanatorio La Culla”.

L’Hospital era un refugi i salvaguarda per a molts facultatius que fora de les seves 
formidables parets tenien fonamentades raons per a témer per la seva vida, tal 
com succeí amb el Dr. Llatjós perillosament instalat a Santpedor.

L’activitat de l’Hospital es va anar augmentant d’una forma gradual però constant 
fins al punt de fer-se necessària la creació d’un cos de guàrdia integrat bàsicament 
pels interns. També eren els interns els encarregats de fer les visites de nit fora 
de l’Hospital puig els metges tenien una molt fonamentada por a sortir-ne, fins al 
punt, que per evitar ensurts, feien vida completa a l’Hospital. Els interns en les 
seves sortides anàven amb bata i pantalons blancs i uns braçals com a distintius. 
Generalment els acompanyaven milicians amb cotxes del Comité.

Gaudia l’Hospital d’una farmàcia força equipada i que comandava en Francesc 
Padró Doménec, del qual en Ramon Sanmiquel n’era l’ajudant quan la seva tasca 
d’extraccions dentàries de beneficiència li ho permetia. Un cop al mes es feia 
un frotis a totes les prostitutes de Manresa que posava en evidència una gran 
proliferació de gonocòccies i que eren tractades amb irrigacions de permanganat 
potàssic.

Personatge molt popular a l’Hospital era un infermer anomenat Josep Retorta 
però conegut per arreu com en Barreres. El renom se l’havia guanyat a pols puig 
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era un gran afeccionat a les curses de braus, i fins i tot havia intentat torejar a 
Cardona per la festa Major, però al mateix temps d’afecció sentia per al brau un 
cangueli impressionant, de forma que quan aquest girava el cap i se’l mirava de 
fit a fit, abans no arranqués a córrer ell ja havia saltat la barrera. Era un home 
singular i vivia la medicina al seu aire.

 Sentia gran devoció per als Senyors Doctors als que acompanyava sempre quan 
passaven visita. Malgrat tot, la seva tasca, era bàsicament la de portalliteres cosa 
que feia amb una soltesa molt peculiar, puig que no volia mai que l’ajudés ningú. 

D’una revolada es carregava materialment el malalt a l’espatlla i amb afecte 
especial el dipositava com un sac damunt la taula d’operacions, la llitera i 
novament al llit si anava de tornada. Tenia aspecte de búfal: baix, corpulent, 
un xic garrell i calb. Portava una bata que li’n sobrava una pam de vol, sense 
cinturó i a la part de davant una gran butxaca que li circumdava la panxa fins a 
ambdues crestes ilíaques, i que el més sorprenent era comprovar el que hi duia 
dintre: gasses, un tub de vaselina, sondes per l’uretra de variats grossors amb un 
mandril i una gran xeringa metàlica amb la que, quan no tenia feina, se n’anava a 
fer irrigacions als soldats de la sala dels militars, que segons deia, eren portadors 
de purgacions molt perilloses per a la resta dels malalts, puig segons afirmava els 
“bitxos de la tita” a més de potes tenen ales.

Jo el vaig tractar l’any 1957 fins que es va morir i era realment un personatge 
entranyable. Tenia una habilitat per immobilitar als infants i no tan infants per tal 
d’ésser sotmesos a intervencions d’amígdales o per inducció d’anestèsia volàtil 
que no he vist mai més a ningú.

La vida a l’Hospital tenia varis avantatges, entre d’altres, que es menjava bé 
(ho havia aconseguit l’encarregat de cuina, un tal Zurita, que era tot un artista 
en aconseguir que mai faltés teca). A més amagat a la farmàcia hi havia un 
aparell de ràdio que els permetia estar bastant ben informats de la situació.  
Però la benastrugança es va estroncar quan bona part dels interns varen ésser 
mobilitzats.

El 27 d’agost de 1937, restaren a l’Hospital els metges: Joan Puig i Ball, Joan 
Soler Cornet, Ramon Puig i Ball, Joaquim Dalmau, Ramon Llatjós (pare), els 
practicants Francesc Sort iBartomeu Fornell i l’infermer Barrera. Tan  sols hi 
restà un intern, en Ramon Sanmiquel que amb gran habilitat va aconseguir ésser 
declarat inútil total després de passar per molts tribunals mèdics.

Així les coses fins que els militars varen convertir el centre en Hospital d’evacuació 
de l’exèrcit de l’est, arran de la retirada del front d’Aragó per part del exèrcit 
republicà just quan les forces militars d’en Franco varen arribar fins a Lleida.

Per tal d’organitzar la cosa, es traslladà a Manresa l’inspector d’Hospitals delegat 
de la direcció de sanitat militar de Catalunya (28-3-38).En l’informe redactat diu 
el següent: Es disposa dels següents locals:
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1.- Cova de Sant Ignasi. Declarat monument nacional ja que en ell si troba 
instal·lat un museu. L’Ajuntament està disposat a cedir-lo per Hospital. Té una 
capacitat de 750 llits disposa de 20 wàters i aigua corrent en abundor.

2.- Clínica de Sant Josep. Capacitat per a 140 llits, disposa de raigs X i diatèrmia.

3.- Sanatori de la Culla. Capacitat per a 120 llits.

4.- Hospital Civil. L’Ajuntament hi facilitarà 100 llits separats dels que ja hi ha.

En aquells moments l’organització sanitària dintre l’exércit de l’est estava 
disposada així: 

Estat Major  (Solsona)
Branca Militar   Branca Sanitària
           * Cap de Sanitat de l’exèrcit de l’est Dr. Carlos Díaz 
Metges del Front  Metges de Reraguarda
Director General de l’Hospita d’evacuació de l’est comandant Dr. Monegal 
Cirurgià Consultor de l’exèrcit de l’est Dr. J.Fontanet

De l’abril del 38 fins el 24 de gener del 39 en que els nacionals varen entrar a 
Manresa, funcionaren a Manresa 4 hospitals militars amb un total de 1000 llits: 

Hospital de Manresa, Grup Saleses, Institut,  Grup Natura. (L’Institut era el de 
segon ensenyament o de batxillerat)

A més hi havia la clínica Sant Josep I el Sanatori de la Culla que mai varen acollir 
malalts militars I restaren durant tota la guerra com a hospitals civils.

El doctor Monegal era el responsable dels quatre hospitals i al mateix temps era 
funció seva organitzar els hospitals de Montserrat i Solsona.

L’hospital base era l’Hospital de Sant Andreu, on anaven a parar gairebé tots els 
malalts quirúrgics. Allà se’ls operava i després, o bé es quedaven al mateix hospital 
o bé se’ls traslladava al Grup Natura o se´ls evacuava segons el pronòstics de les 
lesions. Si el pronòstic era entre 10 i 20 dies el malalt romania  a l’hospital. Si era 
previsible una durada entre 20 i 30, se l’evacuava a Montserrat. Si el pronòstic 
era superior als trenta dies, se´l traslladava a Barcelona. Aquesta evacuació 
programada, facilitava un fet evident: Evitar un col·lapse de llits i disposar per 
tant en tot moment de places lliures.

Si els malalts no estaven ferits sinó que patien una patologia infecciosa, sel´s 
ingressava a les Saleses. Si la patologia era simplement mèdica no infecciosa, 
eren ingressats en el Grup Natura.

Per ésser el lloc més ben dotat, totes les intervencions quirúrgiques es practicaven 
a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Quan es va habilitar com a hospital quirúrgic 
l’institut de segona ensenyança, també es traslladaven allà alguns malalts per a 
recuperar-se.
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L’equip del doctor Monegal feia molt de temps que estava al front, motiu per el 
qual el doctor Carlos Diaz el va traslladar a Manresa amb el beneplàcit del doctor 
Fontanet.

El cap de l’equip quirúrgic era el doctor Navés que consta va estar a Manresa 
del 29 d’abril del 38 al 18 de juny del 38. En aquest espai de temps es varen 
fer 150 operacions, la major part per ferides d’arma de foc o de metralla amb o 
sense fractura.

Solament hem comptabilitzat 20 operacions de cirurgia general repartides així: 
8 hèrnies - 6 apendicectomies  - 3 àntrax -  1 eventració - 1 hemorroides - 1 
hidrocele

De les 130 restants, totes per ferides de guerra, 7 foren amputacions de membres.

Anestèsies: General amb clorur de etilo 81 - General amb èter 42  - Raquídea 
(Novocaina) 15 - Local (Novocaina) 6 -  Local (clorur d’etil) 4 -  Plexo-braquial 2

Operadors: Dr. Joan Naves i Doctor Monegal 

Ajudant: Dr. Ortiz – Anestesistes: Santgenis, Oñate-Elías

De cirurgia en malalts civils se’n feia ben poca i més aviat es practicava a la 
clínica de Sant Josep.

Cap a finals de juny del 38, el Doctor Navés va marxar de Manresa ja que fou 
destinat a Montserrat. Aleshores el cap de l’equip quirúrgic de l’Hospital Base 
de Manresa va ser el capità metge Doctor Sala Ponsati que venia de l’Espluga 
de Francolí i Calders. Va estar-hi fins el mes de gener del 39, dada en la que el 
varen evacuar a Ripoll amb el càrrec de cap de servei d’un hospital militar que va 
instalar-se en unes escoles de la vila. 

El doctor Monegal continuava residint a Manresa però es deplaçava en cotxe a 
Ripoll per anar  controlant l’evacuació. Més tard ja va quedar-se a Ripoll i allí el 
va agafar el fi de la guerra. Repassem ara els altres centres: 

2. Institut de segon ensenyament. Habilitat com a Hospital per l’exèrcit republicà 
a primers del mes d’octubre del 38. El fet va ésser obligat per l’anunci un matí, de 
que aquella mateixa nit arribaria a Manresa un tren d’evacuació amb 500 soldats 
ferits procedents del Segre. El doctor Monegal va dirigir personalment l’operació: 
trasllat de l’Institut a unes dependències de la Santa Cova, confiscació de l’institut 
per part de l’exèrcit, adecentant-lo arranjant-lo amb envans preconstruïts, llits, 
avituallament, etc mitjantçant una brigada d’unes 80 a 100 persones destinades 
a serveis auxiliars i entre les que s’hi podrien trobar paletes i artesans de diversa 
categoria. Al  mateix vespre de la incaautació ja hi feren estada els primers 
malalts.

De fet no s’hi varen fer moltes intervencions puig passats els primers avalots s’hi 
destinaren ferits en període de convalescència després d’operar-los a l’Hospital 
Base.
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Sabem que hi va treballar el següent personal sanitari:  Dr. Llucià Mateos - Dr. 
Lluís Puig Vilajoana - Dr. J. Planas Vall-radiòleg - Dr  Ricard Canals Mayner.

Aquest últim va sortir un moment al pati just acabada una intervenció per a 
respirar aire nou i fumar una cigarreta quan li va esplotar un obús a quatre 
passes. Miraculosament no li varen fer res.

Com a practicants hi trobem en  Joan Planas Guasch i un tal Pàmies.

3. Hospital de les Saleses.- Convent de monges de clausura confiscat el 23 de 
juliol del 36. D’entrada es va destinar per crear-hi una “escola de reeducacio de 
mutilats de guerra”, però el projecte se’n va anar en orris al convertir-se  Manresa 
en el centre dels Hospitals de l’exèrcit de l’est. Tots aquests fets, estan molt ben 
documentats en el treball en que estar inspirada aquesta fase de la guerra civil, 
dels doctors Tuneu, Vila i Soler. El director del Grup Saleses era un vasc que es 
deia Dr. Pando i comptava aproximadament amb uns 200 llits.

Hi havia dos grups de malalts, un primer grup de medicina interna, amb 54 
llits ocupats per malalts infecciosos i dirigit pel Dr. Alsina Bofill, i un segon 
grup destinat a Centre Psiquiàtric de l’exèrcit de l’est dirigit pel doctor Santiago 
Monserrat Esteve.

El Grup Saleses disposava d’un laboratori molt ben dotat i que dirigia el Dr. 
Amadeo Foz, que anys després el trobarem de bacteriòleg a l’Hospital Clínic. 
Les malalties més freqüents eren la febre tifoidea, les pneumopaties i algun 
paludisme. Com a estudiants i interns col·laboraven el Doctor Canadell Vidal i el 
Dr.Esquè.

El que tenia més feina era el Dr.Monserrat atès que  les neurosis d’angoixa, 
de guerra, depressions, histèries i psicopaties es multiplicaven sense parar. Els 
mitjans terapéutics eren escassos i el Dr. Monserrat es defensava com podia entre 
altres mitjans, amb hipnotisme, sofrologia, cures de son i electro-xocs. (cura de 
Carletti, encara poc conegut els anys 39-40 i que fou presentat com a tècnica a 
l?Acadèmia de Medicina de Roma l’any 1938).

4. Poca cosa sabem del Grup Natura, instal·lat al carrer dels infants en el col·legi 
de les escoles cristianes. Només tenim referència de que s’hi tractaven les 
malalties mèdiques no infeccioses excepte els soldats portadors de tuberculosi.

Sabem que hi treballaven els doctors Josep Ma Oriol Anguera (tisiòleg) que n’era 
el director, el doctor Sala Roig (digestòleg) i el Dr.Uzué.

Repassem ara els hospitals de Manresa que varen lliurar-se de convertir-se en 
hospitals militars i que restaren com a hospitals civils durant tota la guerra: la 
Clínica de Sant Josep i el sanatori de Sant Joan de Déu (sanatori la Culla).

Clínica de Sant Josep.- Es va crear l’any 1929. Construïda i dirigida per les 
monges josefines, ordre fundada per al pare Butinyà de Banyoles. Com arreu, 
es varen treure els hàbits i vestir-se d’infermeres. Per aquell temps la Clínica 
disposava de 70 llits repartits en tres pisos i distribuïts així:

Planta Baixa, Primer i Segon pis ocupades per malalts de cirurgia.
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Tercer pis.- 30 llits de medicina interna. Molts d’ells ocupats per simuladors que 
volien escapar-se d’anar al front.

Hi havia una monja al quiròfan i dues per a cada pis. La Clínica era un hospital 
civil, si bé alguns metges militars hi anàven a operar en hores lliures; tal és el cas 
del Dr. Monegal, al que ajudava el Dr. Amando Redondo Bonvehí que es lliurà 
d’anar al front per inutilitat total i que es passà tota la guerra ajudant als altres 
metges de la clínica.

I operaven entre altres metges el Dr. Josep Tuneu Gassó, el Dr. Otero (pare), i el 
Dr. Enrique Lience.

La farmàcia corria a càrrec de les mateixes monges. No es disposava d’aparell 
de raigs X, però el Dr. Lience sabedor de que a l’Ajuntament n’hi havia un del tot 
arraconat va negociar amb l’alcalde Sr. Josep Corbella i aconseguí traslladar-lo i 
instalar-lo al tercer pis de la Clínica.

La Clinica era un refugium pecatorum de tots els metges que “perillaven” tant de 
que els féssin anar al front com de que s’en capritxessin de la seva pell, així a 
finals de gener del 39 hi trobem refugiats el Dr.Alsina Bofill, i tota la seva família, 
el Dr. Manel Casanovas, el Dr. Soler Cornet, el Dr. Joan Miquel, el Dr. Arumí, i 
el ja esmentat Dr. Amando Redondo i que en varen sortir d’estampida a les tres 
hores de la tarda del 24 de gener del 39 quan s’assabentaven que els nacionals 
havien entrat a Manresa. 

Sanatori de Sant Joan de Déu.- El 20 d’agost del 36 li varen canviar el nom. 
Es va dir Sanatori de la Culla. El 8 d’agost del 36 foragitaren els frares per un 
preu d’acomiadament de 40 pessetes. Quan l’Hospital de Manresa fou convertit 
en hospital Militar, traslladaren a metges i practicants a la “Fonda de Santo 
Domingo”. Amb les protestes dels propietaris de la fonda, varen recol·locar 
metges, malalts, practicants, i en Barreres  al nou sanatori de la Culla.

L’administrador fou el mateix de l’hospital, el Sr. Josep Torra i Pujol i com a 
metges quedaren el Dr. Soler i el Dr. Llatjos pare. L’ estudiant intern era en  
Ramon Sanmiquel i l’infermer el Barreres. Va ésser tot el període un hospital civil 
i mai hi va haver-hi ferits de guerra. 

A finals del 38 es va fer una mobilització general de soldats, fins i tot d’inútils 
totals. Dos d’aquests inútils totals, en Ramon Sanmiquel i en Santiago Singla, 
per evitar anar al front, i juntament amb en Francesc Padró (encarregat de la 
farmàcia), varen crear el “Cuerpo de Recuperación del Algodón” a les ordres d’un 
tinent del Grup Natura. La seva feina era anar al matí a tots els hospitals militars 
de Manresa i buscar tot el cotó i benes usades i cremar-les.

El 24 de Febrer del 39, tornen els frares al sanatori i el primer que fan és 
aconseguir de l’alcalde, permís per a retornar els malalts de cirurgia que hi havia 
a l’antic hospital de Sant Andreu. Es va quedar al sanatori 10 nens efectats de 
tuberculosi òssea.
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Tècniques terapèutiques en els sis tipus de ferides de guerra i pautes de trac-
tament i protocols. L’Hospital de Montserrat.

Tractament que es feia durant la guerra de traumatismes, ferides per armes 
de foc i metralla. Per desinfectar la pell es feia servir Dakin i permanganat. El 
protocol del tractament d’urgència dels ferits fou redactat pel doctor J. Fontanet i 
s’aplicava en els equips quirúrgics avançats com en els hospitals d’evacuació. No 
reproduïm literalment el treball puig es pot trobar íntegrament en la publicació 
dels esmentats doctors Tuneu, Vila i Soler de qui n’hem tret gairebé totes les 
dades d’aquest període. 

En resum: L’equip quirúrgic situat a 10-20 quilometres del front ha de sotmetre a 
tractament quirúrgic a tots els ferits produïts abans de 12 hores i que presesentin 
les següents lesions:

A.- Hemoragia - B.- Xoc traumàtic i anèmia aguda - C.- Ferides penetrants 
d’abdòmen

D.- Ferides penetrants de tòrax - E.- Ferides toracoabdominals - F.- Fractures 
Obertes de les extremitats.

A.-Hemorràgia. Fa èmfasi en el perillós que pot resultar un garrot hemostàtic i que 
tant si el ferit en porta com si no, el bàsic es fer una hemostàsia completa. Dóna 
instruccions de quan s’ha de practicar una lligadura de vas i quan una sutura 
i exposa amb gran claredat el tractament fonamental de la ferida (ampliació, 
Friedrich, drenatge, etc).

Si el malalt ve sangrant profusament es farà cirurgia. Sense rentar-se ni res, es 
llançarà com un llop cercant els extrems del vas per a pinçar-los. En les ferides 
de coll en que està afectat el conducte laringotraqueal, explica com cal practicar 
una traqueotomia d’urgència.

B.- Xoc traumàtic i Anèmia Aguda. Els considera vinculats a la majoria de 
situacions en que es pot presentar en els ferits de guerra i els associa a la 
disminució del volum sanguini, o el que anomena hipotensió sanguínia. Resumeix 
el tractament ambos actuacions inmediates: cohibint l’hemoràgia mitjantçant 
l’hemostàsia i tractar l’anèmia aguda en transfusió de sang.

Recomana escalfar el malalt amb bosses de cautxú o ampolles planes d’aigua 
calenta i abrigar al ferit amb mantes. Desconfia de l’administració de tònics 
cardíacs ( oli alcanforat, cafeina, etc) i dels vasoconstrictors (adrenalina) i 
recomana en canvi aplicar morfina per minvar el sofriment. 

Per pal·liar la disminució del volum sanguini, recomana subministrar injeccions 
subcutànias o endovenoses de sèrum salí, o glucosat. Però sempre que es pugui, 
insisteix en la necessitat d’aplicar la transfussió de sang, feta amb sang natural, 
de braç a braç, i si no es pot, utilitzant sang citrada envasada i convenientment 
preparada per a ús immediat.

C.-Ferides Penetrants d’Abdomen.- Valora el trajecte seguit pel projectil (forat 
d’entrada i sortida) i els símptomes propis de la lesió visceral. Relaciona el 
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pronòstic d’aquestes ferides amb la precocitat de la intervenció quirúrgica. 
Sempre en cas de dubte, recomana practicar una laparotomia. Proposa:

1.-Tractament preoperatori- Transfusió sanguínia prèvia i durant la intervenció.

2.- Via d’accès: àmplia laparotomia mitja, supra o infra umbilical, seguir la 
situació de la ferida, ampliable transversalment si hi ha lesió de fetge o melsa.

3.-Exploració de l’activitat abdominal. Atendre primer les hemorràgies i després 
les lesions cavitàries. Examen acurat de la totalitat del budell prim, i vísceres així 
com colon, mesocolon, cara anterior de l’estòmac i pàncrees,etc.

4.-Conducta quirúrgica a seguir en cada tipus de lesió visceral. Tot un tractat de 
praxis quirúrgica que pràcticament no difereix de la que recomanaríem en aquest 
moment.

5.- Un cop finalitzada l’operació, si l’hemostàsia ha estat perfecta i les sutures 
del budell han quedat ben peritonitzades, tancar completament l’abdomen amb 
una sutura ràpida, utilitzant filferro de branca d’alumini en un sol plànol. Tan 
sols si no es compleixen aquestes dues condicions, el tancament del ventre serà 
incomplert i es deixarà drenatge.

6.- El curs postoperatori insisteix en el tractament de l’anèmia amb transfusions 
de sang i injeccions endovenoses repetides de solució hipertònica de clorur sòdic 
al 20% i les subcutànias de sèrum fisiològic per a combatre els estats de parèsia 
intestinal.

D.- Ferides penetrants de tòrax. Els ferits en que el projectil ha interessat el 
mediastí i lesionat per tant el cor o els grans vasos no els veurà el cirurgià, puig 
han caigut fulminats al camp de batalla. Sí en canvi caldrà estar preparats per a 
veure les ferides produïdes per bala de fusell i les degudes a cascs de metralla. 
El diagnòstic serà purament clínic i visual perquè el cirurgià militar en un lloc 
avançat mai podrà disposar d’informació radiogràfica.

Preconitza un tractament conservador en les ferides de tòrax per bala en 
contraposició a la terapèutica sistemàticament activa que requereixen les lesions 
greus de la paret costal per metralla amb obertura àmplia del tòrax.

La intervenció activa del cirurgià es requereix quan es produeix un hemotòrax 
abundant, la gravetat del qual no depèn de la ferida pulmonar en sí sinó més 
aviat de les lesions de la paret costal i sobretot de la ferida d’algun vas de la paret 
important, ja siguin les artèries mamàries o una de les intercostals. En aquest cas, 
davant els signes físics d’un hemotòrax abundós amb símptomes de compressió 
mediastínica, dispnea accentuada, cianosi, etc, el cirurgià actuarà de manera 
enèrgica ja sia practicant puncions evacuadores o cas de que vagi recidivant, 
amb rececció del trossos de costelles pròxims a la ferida i amb pinçament i 
lligadura de l’artèria parietal responsable de l’hemorràgia.

El tractament quirúrgic de les ferides de tòrax per metralla, requereix una 
terapèutica quirúrgica activa, precoç i sistemàtica. Si es produeix un pneumotòrax 
valvular, s’iniciarà el tractament amb punccions pleurals repetitivas. Cas de 
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fracassar, es practicarà una àmplia pleurotomia a nivell de la línea axil·lar, entre 
la vuitena i desena costelles. Oberta la pleura, l’aire sotmès a intensa pressió surt 
sobtadament per la ferida amb el que millora immediatament la gravetat clínica. 
Un drenatge pleural amb dispositiu valvular que permeti la sortida d’aire però no 
l’entrada, pot deixar enllestida la situació.

En les ferides toràciques amb àmplia obertura del tòrax, es presenta el típic 
quadre clínic del pneumotòrax obert, o sia la traumatopnea. En aquests casos 
tancar ràpidament el tòrax obert primer com a mètode d’urgència, deprés amb 
més calma es procedeix a un examen acurat de les lesions existents en el pulmó 
amb extracció dels cossos extranys (projectils, trossos de vestimenta), després, 
amb unes pinces de quadre grans s’agafa el pulmó i se´l arrosega fins la paret 
toràcica per taponar el forat de la ferida. La tracció del pulmó vers la ferida, 
permet un examen acurat de la víscera i comprovar l’existència o no d’una 
ferida, seguit del tractament quirúrgic que més s’escaigui (excisió i hemostàsia 
quirúrgica, extracció d’esquirles òssies, etc). Tots aquests processos es verificaran 
amb la màxima rapidesa possible.

Cas d’existir una ferida de pulmó, recomana l’anomenada “exteriorització o 
extrapleurització” de la ferida pulmonar, que consisteix en la fixació mitjançant la 
sutura de la pulsió pulmonar que presenta la ferida, a la paret toràcica tal com 
s’ha descrit abans, prèvia hemostasia de la ferida pulmonar la qual es taponada 
amb gassa iodofòrmica. Finalment es taponarà amb gassa tot el contorn de la 
sutura que fixa el pulmó a la paret i es suturen els plànols muscular i cutani per 
damunt d’aquest taponament que s’abandona 4 o 5 dies

E.- Ferides tòracoabdominals per arma de foc. Ferides molt greus per veure-
s’hi implicats simultàneament òrgans de les cavitats toràcica I abdominal. 
L’important a l’hora del tractament és la possibilitat de lessió abdominal. Es 
practicarà per tant, una laparotomia mitja supraumbilical a la que es pot afegir 
una incisió transversal cap a la dreta o esquerra segons els casos i es farà un 
correcte tractament de les lesions viscerals que anem trobant. L’exploració de la 
cavitat abdominal serà completa ja que el projectil pot haver lesionat òrgans molt 
allunyats de la cavitat toràcica. En les lesions toràciques, s’adoptarà una actitut 
conservadora;  la ferida del diafragma sols caldrà una petita sutura en cas de 
que sangri.

Si la lesió tóracoabdominal no es produïda per un “sedal” sinó per un fragment 
de metralla, la conducta serà més agressiva. Caldrà una tóraco-laparotomia per 
tal de tractar les lesions abdominals i les del pulmó segons criteris ja establerts. 
Fa palès el risc de xoc operatori i d’infeccions de la cavitat pleural o abdominal, 
empiema o peritonitis sempre tan temudes i dissortadament freqüents.

F.- Fractures Obertes Greus de les Extremitats. Produïdes per cascs de metralla 
i projectils d’armes portàtils disparades a certa distància. Aquestes fractures es 
caracteritzen per la grandària dels forats d’entrada i de sortida, per la destrossa 
de parts toves, l’anfructuositat de la ferida i pel tipus de fractura  comminuta o 
amb esquerdills. Altra característica és la possibilitat d’inclussió dintre la ferida, 
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a part del projectil, de restes de vestits, etc. Són ferits que arriben sempre amb 
un estat de xoc traumàtic força important.

Perills immediats són per tant, el xoc irreversible, la infecció possiblement 
gangrenosa i el risc d’una amputació imprescindible. Un tractament quirúrgic 
adequat pot salvar no només la vida de l’individu sinó àdhuc l’extremitat.

Cal tractar per tant abans que tot el xoc segons les normes ja establertes. Després 
es procedirà al tractament local de la ferida amb dedicació especial a la ferida 
de parts toves i a la fractura pròpiament dita. Prèvia anestèsia general o local, 
es procedirà a neteja de la ferida amb eliminació de tots els teixits atricionats 
desbridant al mateix temps totes les anfructuositats i despegament a distància dels 
teixits. Finalitzada aquesta toilette pla per pla i amb la certesa de que no hi resta 
cap cos estrany, deixarem en pau el focus de fractura evitant tota esquirlectomia 
que tant es va prodigar en la guerra europea. Ens limitarem a taponar la ferida 
amb gassa seca o xopa d’aigua oxigenada i es deixarà ampliament oberta estant 
prohibit l’aplicació de cap punt de sutura. Resolt el tractament local de la ferida, 
ens preocuparem de la immobilització de l’extremitat fracturada.

No aconsellem practicar immobilització amb guixos en una actuació de primera 
línia. Es practicarà tan sols una immobilitzacio provisional pel transport del 
ferit (gotieres, fèrules de kràmer) i se l’evacuarà ràpidament a un hospital de 
reraguarda on es practicarà la reducció i immobilització amb guix pertinent i 
adequat. Amb aquest sistema d’actuació s’eviten en gran manera la possibilitat 
de desenvolupament d’una gangrena gaseosa.

En casos d’extrema gravetat, amb grans destrosses de parts toves i acompanyades 
de lesions vasculars greus, es recomana l’amputació d’entrada de l’extremitat 
corresponent. Si els troncs arterials estan indemnes, malgrat extenses lesions de 
parts toves, s’intentarà sempre un tractament conservador.

Hem transcrit, bé que resumides aquestes normatives protocol·làries per a prendre 
consciència que, la cirurgia de guerra en les nostres terres i en aquells moments 
històrics, estava ben descrita, ben prevista i probablement ben desenvolupada 
malgrat les naturals mancançes. Crec que aquells cirurgians no estaven pas 
dispersos a la improvisació sinó que, ans el contrari, tenien plena consciència de 
la seva funció i disposaven d’un bagatge professional envejable.

A la revista “Medicina Catalana” dels mesos abril-maig del 38, el Dr.J. Trueta i 
Raspall publica un treball que s’anomena “Tractament actual de les fractures de 
guerra”. Tenint en compte que a Manresa s’hi varen fer cures oclusives i a la gran 
importància que la tècnica del Dr. Trueta va tenir en la segona guerra mundial, en 
transcrivim també un breu resum:

“Actuació en les fractures de guerra i també en les produïdes en la 
pràctica civil d’acord amb les línies generals exposades per l’escola 
de Lió amb el complement de la tècnica de Winnet Orr. Intervenció 
quirúrgica transcorregut el mínim de temps possible des de la producció 
de la fractura. Anestèsia general amb èter, regional, o raquídea, segons la 
localització. Gran rentat de tota l’extremitat un cop adormit el malalt, amb 
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aigua, sabó i raspall. Embrocació de la pell amb solució alcohòlica dèbil de 
tintura de iode sense tocar per res la ferida. Escissió de les vores cutànies 
de la ferida emportant-se’n tots els elements contusionats i ampliant-la 
tant com convingui. Extirpació acurada i exempta de timidesa dels feixos 
musculars i teixits cel·lulars sense vitalitat. Necessitat de desbridar els 
espais cel·lulars veïns que participin del procés contusional, i en cas 
d’ésser precís incisió dels teixits tous que segueixen els espais cel·lulars 
en el lloc oposat a la ferida, en mires al drenatge. 

Extirpació dels fragments ossis que estiguin completament deslliurats de 
periosti, deplaçats del seu lloc i marcadament malmesos i eliminació de 
tots els cossos estranys que hi hagi a nivell del focus de fractura, sense 
preocupar-nos excesivament dels trossos de metralla difícils de localitzar; 
però extirpació acurada de tots els elements orgànics forasters que es 
trobin a nivell del focus (roba, fusta, etc). Reducció de la fractura, si 
cal, mitjançant aparells d’extensió en l’extremitat inferior (taula de Putti, 
utillatge de Böhler, etc) i col·locació d’un aparell d’abduccció per l’extremitat 
superior (Pouliquen, Aeroplà amb fèrules de kràmer o enguixat sistema 
Bastos segons els casos). Reduïda la fractura, immobilització immediata 
amb guix, agafant les dues articulacions veïnes, d’ésser possible, havent 
taponat i cobert la ferida amb gassa estèril.

En totes aquelles ferides amb fractura, on existeixen cavitats fondes, 
possibles focus de retenció, cal col·locar un drenatge per desenganxament 
dels plànols aponeuròtics, seguint els espais intermusculars. En determinats 
cassos, es pot introduir un tub de goma que serà enterrat sota el guix i no 
s’extraurà fins el canvi del primer embenat. Cap complicació es pot atribuir 
al drenatge, i per contra la retenció, filla del mal desguàs, pot donar lloc 
a contratemps. En totes les lesions sospitoses d’una possibilitat d’infecció, 
caldrà deixar la ferida completament oberta. Excepcionalment tancarem 
una fractura per arma de foc i la sutura ha d’ésser feta amb punts solts i 
distanciats i amb col·locació d’un drenatge. Injecció sempre de sèrum o 
antitoxina tetànica. Els primers dies de seguir aquesta pauta, acostuma a 
presentar el ferit, febre elevada, malgrat que el dolor local ha millorat. La 
remisió de la corba tèrmica és la regla als 4, 5 o 6 dies. Els símptomes 
generals a valorar són la impotència marcada, l’estat de la llengua, 
l’augment progressiu i intens del dolor I sobretot el pols. Però tan sols 
en casos excepcionals, retirarem o fenestrarem el guix. La temperatura o 
l’edema distal no són mai motiu suficients, puig sols expressen la lluita de 
l’organisme contra els agents microbians. L’únic inconvenient de l’enguixat 
és el mal olor que desprèn al cap d’uns quants dies de col·locat. Als deu 
o quinze dies es canvia el primer guix. El segon guix, en general, pot ésser 
conservat per espai de vint a trenta dies i el tercer ja pot romandre col·locat 
per a temps indefinit d’un o dos mesos. A l’hivern, és més factible de seguir 
les indicacions donades per Orr i deixar el primer guix fins el mes i el segon 
també d’un a dos mesos. Quan la cura ha pogut ésser establerta abans 
de les sis o vuit hores, llavors el guix es taca amb la sang extravessada i 
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és molt corrent que dóni força fetidesa, la qual cosa permet perllongar la 
permanència del primer guix durant molt de temps, de vegades fin a la 
consolidació total de la fractura”.

Hem transcrit aquestes pautes de tractament i protocols d’actuació, perquè 
marcaran durant molts anys l’actuació mèdica. A la Facultat de Medicina i els 
Serveis d’Urgències, aquests conceptes seran les regles d’or que es seguiran 
durant moltes dècades. Caldrà l’esplet de l’era de l’antibiotecoteràpia i els nous 
conceptes de l’osteosíntesi per a canviar les normes de tractament de les fractures.

L’hospital de Montserrat representava un pas intermedi entre l’Hospital de segona 
línia i el front. Assolia dues funcions: per a deixar llits lliures als hospitals i per 
poder assolir 

nous ferits al front. La segona funció era la de disposar d’un lloc on enfortir i posar 
en forma els ferits a fi i efecte que el malalt al sortir de Montserrat no hagués 
d’ésser destinat a una altra unitat sinó que pogués tornar directament a la seva 
companyia, ben recuperat i ple de moral.

Fou a principis de l’any 38 en que Montserrat es convertí en Hospital Militar 
dependent de l’exèrcit de l’est i amb dependència directa de Manresa. Les 
instal·lacions fetes per als mateixos funcionaris del Monestir, varen arribar a 
disposar de tres mil llits. El doctor Joan Navés i Janer fou l’encarregat d’organitzar-
ne l’equip quirúrgic i en un edifici que havia estat hotel a l’esquerra de l’esplanada, 
el doctor Navés va muntar-hi en pocs dies el quirófan, sala de raigs x i altres 
dependències i organitzà una clínica de traumatologia i recuperació. Ell ideà 
nous aparells i procediments mecànics per tal d’aconseguir un restabliment dels 
membres ferits o dels que havien estat intervinguts quirúrgicament.

A Montserrat es va utilitzar gairebé tot menys la basílica que va restar com el dia 
que van marxar els monjos. Les cel·les de Nostra Senyora (allà on ara es venen 
els “souvenirs” ) era on es feia l’enduriment. En l’hotel actual “Abat Cisneros” hi 
havia les instal·lacions de cirurgia del doctor Navés.

Les cel·les que estan aprop del monestir, eren de medicina, junt amb les cel·les 
de Sant Josep (que estan sobre el portal dels francesos). A l’esplanada que hi 
havia davant l’esglèsia de Montserrat s’hi trobava el camp de bàsquet i altres 
instal·lacions esportives. La sala on es reunia la Generalitat era el centre de 
recuperació. La vella infermeria de Montserrat va passar a esser el pavelló 
d’oficials.  

El despatx del pare Abat va ser el despatx del director de Montserrat. Setmanalment 
es feien reunions científiques conjuntes per Manresa i Montserrat el que facilitava 
un tracte molt personal entre els metges dels dos centres. El doctor Navés 
disposava d’un xofer que no era altra que en Viladomat, l’escultor.

Estem parlant segurament del millor centre de recuperació funcional que s’hagués 
dissenyat fins aquell moment en tot el país. Disposava de les següents funcions: 
Mecanoterapia, Kinesiteràpia, Masoteràpia, Termoteràpia, Electroteràpia i 
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Terapèutica funcional. Aquesta última gaudia de tallers de serralleria, fusteria, 
ebenisteria, imprempta, sabateria, guarnicioneria, jardineria, dibuix i modelatje.

El més novedós i important era el Centre d’Enduriment instal·lat en un gran 
edifici de sis pisos i amb capacitat per a 800 homes. Era una veritable labor 
d’enduriment amb la tasca exclusiva de reciclar física i psíquicament els ferits 
abans de reincorporar-los al front.

Val la pena de llegir el treball d’on hem tret totes aquestes anotacions i que en 
son autors els ja esmentats doctors Roser Tuneu, Antoni Vila i Pere Soler a qui 
agraïm profundament la gentilesa que han tingut al facilitar-nos la seva difusió. 
Fem esment també de la publicació per la Abadia de Montserrat l’any 1979 de 
la monografia titulada “L’Hospital Militar de Montserrat” i de la que n’és autor el 
doctor Josep Riu Porta, director que fou del esmentat hospital durant la guerra.

El 19-20 de gener del 39 tot el contingent sanitari, ferits, malalts, metges i 
practicants van evacuar el monestir de forma que no hi va restar ningú. Una part 
de l’expedició anà a Olot, una altra a Ripoll i una tercera a Camprodon.

*****

** I acabà la guerra... I s’atribueix la derrota dels Republicans bàsicament per 
una  manca d’organització. No sé si els fets es valoren així però el que si és 
cert és que l’organització de la Sanitat a casa nostra fou modèlica, tant pel 
que fa referència a optimització de recursos, com a logística de l’assistència 
com a la formació i qualitat en el tractament dels ferits. Es va concebre un pla 
d’assistència i recollida de ferits, esglaonada, molt ben planificada, damunt el 
paper i posada en pràctica d’una forma magistral. Tot estava calculat. Des del 
moviment ocupacional dels llits fins al destí dels ferits segons les seves lesions 
i segons les seves possibilitats de recuperació total o parcial i de durada curta o 
llarga en quan a l’evolució de les seves lesions. 

I aquest solatge donà els seus fruits doncs per a espai de molt temps, Manresa fóu 
capdavantera en molts escenaris de la medecina, fruit de l’experiència assolida 
que segurament és una de les poques notes positives que podem agraïr a les 
guerres. Ha estat fins fa ben poc, i motivat més per circumstàncies polítiques que 
no purament mèdiques, que la nostra ciutat ha deixat d’ésser pionera en cirurgia, 
traumatologia, medicina i moltes especialitats no tan sols a la nostra comarca 
sinó segurament fins Terrassa, Sabadell, Tarragona, Girona, Lleida... Prova n’és 
el fet de que fins fa ben pocs anys, eren atesos a Manresa traumatitzats i ferits de 
Lleida, La Seu, Solsona, Cardona, Igualada, Martorell, Montserrat i la sinistralitat 
laboral de tota la mineria i indústria tèxtil de la conca del cardener i part del 
Llobregat i que la unitat coronària (avui desapareguda) atenia infarts de tot el 
principat.

Farem tot seguit un estudi de la traumatologia des del final de la guerra fins a 
la implantació del “Seguro Obligatorio de Enfermedad” (SOE), el 1946. Després 
seguirem els esdeveniments fins a la construcció del Centre Hospitalari  (1971), 
l’edificació del nou Hospital de Sant Joan de Déu anomenat Hospital General i 
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farem un estudi de la convivència dels cinc hospitals generats que per una pobra 
visió del futur finalitzà amb el tancament de la unitat coronària, la transformació 
de l’Hospital de Sant Andreu en hospital de crònics i tercera edat, la Clínica de 
Sant Josep en medicina i cirurgia privades, crònics i geriatria, i finalment la traca 
final: la fusió del Centre Hospitalari i l’Hospital General.

El progrés a l’assistència dels diversos centres de Manresa durant l’etapa inicial.  
Centres on es formaven els metges de Manresa : Clínica Sant Josep; Hospital 
de Sant Andreu; Hospital de Sant Joan de Déu               

Faré per manera de descriure allò que jo he viscut i que en puc donar fe perquè 
forma part de la meva vida, malgrat que vull fugir de caure en el tòpic d’una 
autobiografia. Vull intentar relatar aquells fets, relacionats amb la traumatologia 
del Bages, dels que jo n’he sigut un espectador actiu o passiu però que plasmin 
els meus 50 anys de contemplació activa.

La formació dels futurs professionals entre els anys 50 i 60 era molt simple. Es 
basava en el fet d’acollir-se a l’arbre que donava millor ombra. Hom cercava les 
figures de renom i seguint-los a roda com en una cursa ciclista s’anaven aprenent 
conceptes, formes d’actuació, seguiment del malalt, aplicació terapèutica, en 
una paraula l’art de la medicina.

Encara no hi havia cap Residència Sanitària. Els dos focus de concentració 
d’estudiants amb afany d’aprendre eren L’hospital Clínic i l’Hospital de Sant Pau. 
Hi havia altres centres de renom com l’Hospital del Sagrat Cor, Casa Antúnez, 
Corachan...però en els que anar-hi d’assistent no era tan fàcil. Els alumnes que 
prodigaven i proliferaren les sales del Clínic i Sant Pau tenien realment un fàcil 
accés. Tan sols calia apuntar-s’hi. Un cop inscrits com a  alumnes interns, com 
se’ls coneixia, es transformaven en amos de l’hospital, en el sentit de que s’hi 
movien amb una fluïdesa indescriptible. 

Certament hi feien de tot, de portalliteres, d’infermers, de mecànics i a vegades 
de metge. I aprenien! Doncs jo crec que sí, però la quantitat i qualitat de 
l’aprenentatge estava en funció de les condicions i capacitat d’aprenentatge de 
cadascú. Hi havia molts interns, si bé n’hi havien uns quants per Servei que es 
consideraven privilegiats. Eren els interns oficials que per aconseguir aquest títol 
honorífic havien de superar una “oposició”  que consistia en el lliurament escrit 
d’uns temes, seleccionats pel catedràtic corresponent i que no acostumaven a 
ésser cap crivell massa difícil de superar. A més, els que ja feia  temps que 
s’arrossegaven per un servei gaudien de certs privilegis.

Els dos serveis més buscats eren el del professor Piulachs de cirurgia i el 
del professor Pedro Pons de medicina interna. Era obvi que la seva fama era 
determinant per a la seva elecció.
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Formació i pràctica de l’especialitat del 1940 al 1960

Ja hem fet esment de que a cirurgia s’hi feia de tot, o sigui, cirurgia i traumatologia 
conjuntament. Però quan un intern ingressava en el servei de cirurgia, no es veia 
com a cirurgià

 ni com a traumatòleg sinó d’anestesista. Feia un curset abreujat d’anestèsia amb 
la doctora Lerma, neboda del prof. Piulachs,  que no durava més de deu a quinze 
dies, i quan s’havia familiaritzat amb l’Omo, l’Ombredanne, l’èter, el Curare 
i els estris d’intubació, apa!, “a clapar o ensofrar malalts” com es deia entre 
els interns. Aquesta tasca perdurava fins tan i quan no es moria un malalt en 
l’anestèsia. Podia durar per tant aquesta estada des d’unes setmanes a mesos...  
Aleshores  quedava l’intern lliure de l’esclavatge del ventilador i s’iniciava en les 
tasques de “matxaca” de cirurgia. 

Com deia feia de tot, des de col·locar el malalt a la taula d’operacions a 
traslladar-lo en “camilla”, a fer “d’home valva” durant la intervenció (aguantar els 
separadors), historiar els malalts, controlar el pre i post operatori...Més endavant 
se li permetia suturar la ferida operatòria, primer la pell que es feia amb crin (pel 
de cavall), després ja subcutani amb catgut fi i plànols musculars amb catgut 
més gruixut. Després ja, als primers espavilats, se’ls permetia operar aquells 
malalts urgents que ingressaven de nit i que el metge de guàrdia li feia certa 
mandra trencar la rutina d’un dolç son.

I d’aquesta manera s’anava aprenent. Hi havia molt autodidacte i crec que “els 
manetes” eren els amos de la situació, el que no volia dir que fossin els alumnes 
més avantatjats des del punt de vista acadèmic, doncs a l’hort i a la vinya a 
l’hora no s’hi pot ésser i era evident que les hores que els interns dedicaven a llur 
formació pràctica,  era a costa d’una menor dedicació als llibres i contrastaven 
les qualificacions acadèmiques amb el seu nivell de formació pràctica. Un intern 
de sisè curs de medicina, et podia suturar el que volguessis, posar-te un guix, 
operar-te una hèrnia o apendicitis, fer-te una analítica senzilla, ajudar a parir una 
dona, fer una traqueostomia o una toracocentesi i manipular-te el raig X portàtil 
del dret o del revés. Així es formava la gent. Respiraven hospital i malalts per tots 
els porus de la pell i deu n’hi do del nivell que arribaven a assolir.

La trauma dels anys 50 o 60 era molt rudimentària. Era Böheleriana cent per 
cent, malgrat que Watson-Jones des de les illes britàniques començava a variar 
alguns conceptes. Però vaja, amb guix s’arranjava o intentava arranjar-ho tot. 
Allà on fracassava el guix, llavors esdevenia el trauma cirurgià, que amb filferros, 
cargols de rosca simple, claus d’Steimann i Kirschners intentava fer miracles. Ah! 
i amb l’ajuda d’un raig X portàtil que per fer un parell de plaques, amb una mica 
de sort s’hi recreava entre 15 o 20 minuts, una llarga espera en que el cirurgià 
mostrava el seu temple assegut en un tamboret rodó dels que podien es apujar o 
abaixar i fent ballar una cama sobre l’altra. Temps heroics.
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1960: el metge traumatòleg a Manresa. La traumatologia com especialitat en 
la Seguretat Social. Els primers especialistes.

L’any 60 trasllado el meu mirador a Manresa, on vaig néixer i on he desenvolupat 
tota la meva experiència professional fins el dia d’avui.

La situació ja la he descrita. Coincideix amb l’aparició de la figura del traumatòleg, 
que, gràcies a la implantació de la Seguritat Social, aterra a Manresa en la persona 
d’uns pioners, crec jo, molt vàlids i que ja els anirem personificant més endavant. 
Em refereixo als doctors Viladot, Garcia Doncel, Requesens, Martín, etc.  

La traumatologia dels anys 60 es fonamentava bàsicament en un intent de 
reducció de les fractures i en una fixació amb embenat de guix confeccionat 
amb fèrules i si això no era possible amb la col·locació d’extensions contínues, 
moltes vegades força complicades, jugant amb pesos, cordes i corrioles a l’estil 
de Rieneau, però que aconseguien l’objectiu d’un “callo” estable, malgrat que 
quasi sempre era en menyspreu de la motilitat articular si tenim en compte que 
la immobilització es perllongava moltes setmanes. Ah! i que encara no existia la 
figura del fisio o rehabilitador. Al malalt se li indicaven uns moviments incorporant-
se al llit amb l’ajuda d’un “balancí” però moltes vegades el malalt no ho feia o 
ho feia inadequadament. A més, pràcticament, no hi havia un controlador oficial, 
exceptuant el metge que feia la seva visita diària en temps força limitat.

Deixem les generalitats i parlem ja amb profunditat del que ha estat la traumatologia 
al Bages des del seu començament. La traumatologia com a especialitat no veu 
la llum fins l’any 1946 en que s’imposa com a entitat entre les seleccionades 
com a tals per la Seguretat Social, mitjançant la famosa llei de bases.

Fins aquest moment, el fet traumàtic està assolit per una medicina tradicional 
encapçalada pels cirurgians I per una fauna selecta de curanderos  i gent sense 
ofici però amb coratge que deu n’hi do del que són capaços de fer amb les seves 
limitacions i lògics fracassos.

Dissortadament no en tenim cap referència escrita i el que llegim arreu del país 
ho podríem traslladar al nostre, sense risc d’equivocar-nos massa. 

La Traumatologia a Manresa des del 1939 al 1946 any en que s’instaurà la 
Seguretat Social.

S’ha acabat la guerra. I s’intenta un retorn a la normalitat. Desapareixen els 
hospitals militars i resten la Clínica de Sant Josep, propietat i regentada per les 
monges Josefines; l’Hospital de Sant Andreu destinat bàsicament a beneficencia 
exceptuant una sala destinada a militars, puig malgrat que no hi ha guerra, si que 
hi resta un aquarterament militar anomenat del Carme i per tant un contingent 
de soldats que naturalment podien presentar necessitat d’assistència mèdica. El 
responsable és un patronat en el que hi té que veure l’Ajuntament. I finalment, 
l’Hospital de Sant Joan de Déu que recupera el seu estament i els seus frares i 
que respon al nom de “Hospital de San Juan De Dios para niños pobres afectos 
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de tuberculosis y enfermedades de los huesos.” Hospital que es va començar a 
construir el 14-6-31 i es va finalitzar el 19-6-37 amb una capacitat de 30 nens 
malalts.

I quina és la dinàmica assistencial d’aquests centres? No disposem de gaires 
documents puig els més importants foren destruïts. Hem trobat un llibre de 
registre de malalts amb una certa discontinuïtat doncs no hem pogut gaudir de 
tots els anys, però a través dels quals podem enregistrar un considerable tipus 
d’activitat i sobretot la presència o absència dels seus intèrprets que són els 
metges que van apareixent en escena amb un cert ordre en quan el temps.

A l’Hospital de Sant Andreu, anomenat fins al final de la guerra Hospital de 
Manresa, els ingressos es distingeixen ben clarament en homes i dones i encara 
un detall més, del 1930 al 1935 hi trobem dones i homes “pobres”, ingressats 
en departaments destinats a ells i no sabem si com a indigents o simplement 
amb caràcter de beneficència. No consta encara el nom del metge que es feia 
càrrec del malalt, tan sols el nom del malalt i el diagnòstic de forma inconcreta i 
sense gaire ordre ni concert

Al final del treball trobarem un resum de les dades d’ingressos i patologia 
enregistrats en tots el centres per ordre cronològic d’acord amb els llibres d’actes 
que hem pogut consultar.Es  posaran en annex També fem esment dels facultatius 
que, també per ordre cronològic, fan la seva aparició en els respectius centres  on 
desenvoluparen la seva activitat professional. 

* En aquest mateix periple de l’any 1930 a l’any 1946 poca cosa podem dir 
de la Clínica de Sant Josep doncs de l’eta*pa de la Guerra Civil no en resta cap 
document de registre escrit. El primer que trobem correspon al gener de l’any 
1944 en què es desenvolupa una activitat de 923 ingressos i a on tot és de 
pagament ja sigui privat o bé per entitats asseguradores, dins aquestes distingim 
les següents:

L’Abeille, Artesans, Mutua Manresana, Policlínica Manresana, La Verdadera, 
Catalunya S.A. i la Mutua Regional.

L’activitat traumatològica és representada per els doctors: Amand Redondo, 
Dalmau, Josep Tuneu, Otero, Puig, Navés, Soler Cornet i Enric Planell.

Destaquem com a diagnóstic: “hipertrofia amigdalar” (168). Les “glàndules” 
feien nosa i s’extirpaven amb una facilitat sorprenent. El doctor Otero el 27-1-44 
opera un peu equinovar doble. No ens consta el tipus d’intervenció practicada. 
Del total d’ingressos, 36 són fets traumàtics, dels quals 12 són tractats pel Dr. 
Redondo, 14 per al Dr.Dalmau, 3 pel Dr. Tuneu, 2 pel Dr. Planell, 1 pel Dr.Otero 
i 1 pel Dr. Puig



137    Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 103-198, ISSN: 0213-0718

Crònica de la Traumatologia a Manresa

LA TRAUMATOLOGIA A MANRESA A PARTIR DE L’ANY 1946.

L’any 1945 enregistrem 1110 ingressos dels que 440 són hipertròfies glandulars.

De Mútues Asseguradores les mateixes més: Caja de Seguros Reunidos, Asepeyo 
(entitat manresana vinculada a la família Serra Sallent),  Urbana i Sena, Seguros 
Ibérica i Laboral mèdica.

I de metges afegim el Dr. Masoliver, el Dr. Ribó, i el Dr. Corbera, que atén un cas 
d’osteitis per metralla. El doctor Dalmau el 8-10-45 es responsable de la primera 
intervenció de galindons de que en tenim notícia. El repartiment és el següent: 
Dr. Tuneu, 8 malalts; Dr. Redondo, 13; Dr. Masoliver, 1; Dr. Dalmau, 21; Dr. 
Soler, 8; Dr. Ribó, 1; Dr. Corbera, 1, d’un total de 63 traumàtics. 

 Repetim una vegada més que fem referença a cirurgians que fan les funcions de 
traumatòleg sense que per aquest fet els hi vulguem treure cap mèrit, màxim com 
ja hem fet constar, es tractava de facultatius que amb l’experiència de la guerra 
havien assolit un nivell molt envejable i que eren una mena de gent molt llançada 
que no s’arrugava davant de cap contingència ni eventualitat perquè ja  estaven 
àmpliament guarits d’espants. 

El doctor Tuneu, per exemple, atenia accidents de treball, feia parts, tenia a casa 
un petit laboratori on ens consta es feia personalment el test de Wasserman, 
llavors en boga per a diagnosticar la sífilis... i quan se li presentava algun cas de 
cirurgia, venia el Dr. Masoliver a donar-li un cop de mà.  Tots feien una mica de 
tot apart de la medecina general que l’exercia tothom. El bagatge adquirit a la 
Guerra, pels  nostres protagonistes es feia notar, i tots, Redondo, Soler, L Puig, 
Dalmau, etc. seguien fent una traumatologia hereva de la cirurgia de guerra, però 
d’una eficàcia contrastada.

Comença ara l’etapa que podríem descriure com a veritable escenari de la 
traumatologia feta especialitat i que arranca com ja hem comentat a partir de 
l’any 1946 en que s’implanta la llei de bases de la seguretat social amb la 
presència d’especialistes ocupant la cúspide de la piràmide emmarcada per als 
metges de la medicina social en la base. El fet curiós  és que no n’existien encara 
veritables especialistes, o sigui, no hi havia cap títol nacional reconegut que 
acredités l’exercici d’una especialitat.

S’implanta el concurs d’adjudicació de places per punts (el que donava lloc a 
poder participar a les escales). Qui tenia un major nombre de punts mantenia 
una prioritat en escollir plaça que era a nivell nacional. O sigui, a una plaça de 
Barcelona hi tenia opció un metge d’Orense o Jaen mentre acredités més punts. 
Hom podia presentar-se al concurs d’ambdues especialitats  mentre presentés 
els mèrits necessaris. Gairebé tots els cirurgian optaven també per una plaça de 
traumatòleg, però es que hi havia metges de medicina general que ho feien per 
Digestiu, Respiratori o bé Urologia. (¿?¿) El cas és que l’interessat se’n sentís 
motivat i capaç d’iniciar-se en una singladura que a vegades sols coneixia de 
referència. Era el començament.
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Fins l’any 65 les coses varen anar així. L’esmentat any va sortir la llei d’especialitats, 
en la que per a poder exercir una especialitat calia un títol oficial expedit a 
Madrid. Els requisits per assolir-lo foren molt senzills: Un certificat d’una escola 
de l’especialitat que garantís la suficiència de l’aspirant o bé un document admès 
per un Hospital o Centre en el que es practiqués determinada especialitat i en 
el que constés que l’interessat hi havia treballat un mínim de dos anys. Així de 
senzill. Més endavant les coses es varen anar complicant i evidentment fent un 
acreditament amb grau universitari (M.I.R.).

Fins l’any 46 doncs, tenim un panorama traumatològic que no deixa d’ésser el 
mateix que hem viscut fins al 36. Les mateixes cares, els mateixos gestos, i unes 
formes de portar a terme les pràctiques de la professió idèntiques a les adquirides 
amb la trista experiència de les coses. 

L’any 46 canvien els motlles. Els cirurgians segueixen fent la seva guerra, però 
entren en escena de cop, 4 especialistes amb dedicació exclusiva a la traumatologia 
malgrat que tots ells han fet els seus “pinitos “ amb cirurgia general.

A Manresa prenen possessió del seu càrrec de cap de Traumatologia de la 
Seguretat Social, el Dr. Antoni Viladot Perice, el Dr. César de Requesens, el Dr. 
Clemente García Doncel i el Dr. Manuel Martín Hervera.

L’equip quirúrgic està format pel “jefe” un ajudant i una tercera persona amb 
títol de “practicante” i que s’anomenava “instrumentista anestesista”, doncs no 
estava ben clar quina de les dues funcions tenia que desenvolupar, (possiblement 
les dues).

Els sous eren de 4700 pts pel Cap, 1200 pel ajudant i 750 pel instrumentista. Era 
l’any 46 és clar, això si amb dret a trienis i petits emoluments per desplaçament, 
dedicació, etc. Aquests especialistes havien de  passar una hora diària a la 
consulta, en teoria dues i mitja hores, practicar les intervencions quirúrgiques 
que s’anessin presentant i cobrir les urgències de tot l’any. Això va durar poc, 
doncs l’ajudant va acabar passant la consulta tres dies i fent-se càrrec de totes les 
urgències. Evidentment venir cada dia a Manresa des de Barcelona on residien 
tots era un pal, màxim si recordem que per aquells temps l’única carretera de 
la ciutat comtal a la capital del Bages, era la nacional de Madrid que a la altura 
dels Brucs tenia una variant que per Cal Massana, tot vorejant Montserrat ens 
conduïa fins Manresa fent l’entrada triomfal per Salelles. Diríem que eren 70 
kilòmentres que no s’acabaven mai i difícils de recòrrer amb menys de 90 minuts 
porta a porta.

Per això, els que no tenien cap tipus de “pluriempleo” acostumaven a viatjar amb 
la Renfe ( els trens del nord).

* El Dr. César de Requesens Manterolas, natural de Talavera de la Reina, 
comandant mèdic, Don César, com li agradava que l’esmentessin, era un metge 
militar amb graduació poc després de coronel que havia fet moltes guerres. 
Era un excel·lent cirurgià i com a traumatóleg era un home que no s’espantava 
davant de res. Va estar 8 anys a Manresa. Només faré esment que l’any 1958 
a l’Hospital de Sant Andreu, amb mitjans de lo més precari i amb una anestésia 
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general comandada per una monja que es deia sor Antonia, madrilenya d’origen 
i també força llençada es va atrevir a operar una tumoració d’hipòfisis en una 
malalta afecte de múltiples problemes osteopàtics deguts a aquesta afecció. La 
intervenció fou un éxit malgrat que la malalta es va morir als tres dies. 

Era Don César, un home menut, gran enraonador i que quan havia fet relliscar 
per la gorja un parell de “tintorros” gaudia d’una agudesa mental i un domini 
de la llengua de Cervantes francament aclaparant. L’any 62 va demanar trasllat 
voluntari al nord d’Africa i no se n’ha sabut mai més res, malgrat que males 
llengües afirmaven que havia estat assassinat pel tret d’un tinent a qui segon 
sembla  havia agreujat.

El Dr. Manuel Martin Hervera, nascut a Barcelona el 1917 i llicenciat el 1946, va 
passar desapercebut, ja que si podia estar dues hores a Manresa no n’hi passava 
tres. La feina li feia el Dr. Llorens de qui ja tindrem ocasió de parlar llargament.

El Dr. Clemente García Doncel, era el “guaperas” de la colla. No molt alt, però 
amb uns detalls de distinció que el feien inconfunsible. Parlava habitualment 
castellà, peró si se li donava per la banda podia mantindre una conversa en  
català força acceptable. Era també molt hàbil i procedia igualment de la cirurgia 
general malgrat que la seva formació com a trauma i ortopèdia eren força sòlides. 
Portava una activitat molt febril, puig treballava a Barcelona tant com a Manresa 
(era director de la Clínica Victoria i més endavant de l’obra 18 de Julio). 

Portava un Renault Dauphine de tres velocitats que el feia volar. De nit, era 
capaç de traslladar-se de Pedralbes a Manresa en menys de 45 minuts. Això si, 
era tan desmanegat d’horaris que li deien el “cometa”, puig llur resplandor podia 
aparèixer de dia i de nit i a qualsevol hora. Aquest ja es va afincar una mica més. 
Va compartir despatx al carrer Joc de la Pilota nùm. 8 amb el doctor Viladot on 
es van cansar de fer visita privada, i fins i tot va llogar un pis al carrer Guimerà on 
es deia sempre que acabaria anant-hi a viure, però no fou així, puig sembla que 
a la seva dona no li va fer mai el pes Manresa per lo que un dia qual veritable 
cometa es fou fonedís. Malgrat tot havia deixat a Manresa catorze anys de la seva 
existència.

El doctor Antoni Viladot. L’ortopèdia i la patologia del peu

I arribem al Dr. Antoni Viladot Pericé. Aquest ja fou figa d’un altra paner. Home 
brillant, premi extraordinari de medicina i format a l’escola de Putti a Bolonya 
on aconseguí una sòlida formació ortopèdica, arribà a Manresa amb ganes de 
menjar-se el món.

Els seus antecedents, cal buscar-los a l’Hospital Clínic on va fer l’aprenentatge 
base, al Servei de Cirurgia d’Urgències del professor Piulachs. Pertanyia a les 
promocions del Drs. Miquel Molins Benedetti, Joaquim Capdevila, Ojeda, Basora, 
Sanjuan, etc. Que per allà on van passar deixaren petjada de competència i bon 
saber. Tenien tots l’estil inconfundible de Cal “Piulachs”. 

Amb una excel·lent formació va aterrar a Manresa l’any 46. Treballador infatigable 
i dotat d’una capacitat de treball impresionant, es va establir a la nostra ciutat 
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amb veritables ganes. Malgrat mantenir consulta privada al c/Joc de la Pilota, 
seguia amb una consulta puixant a Barcelona, a la Diagonal 467 3e-1ª.Tenia 
ingressats els malalts de la Seguretat Social a la Clínica Sant Josep i a l’Hospital 
de Sant Andreu on adreçava els malalts provinents d’urgències (tràfic, domèstics, 
accidents de treball, i d’altres) i els que ells seleccionava de la seva visita de 
l’Ambulatori, llavors ubicat al c/Carrió i administrat per la Mútua Asepeyo i que 
ordinàriament ho eren per a tractament quirúrgic.

A més, va organitzar el Servei d’Ortopèdia de Sant Joan de Déu que fins l’any 
60 i tants va ésser exclusivament infantil. Fins que no va establir concert amb la 
Seguretat Social va ésser un establiment exclusivament benèfic. Vivia d’almoines 
que tenien cura de recollir uns pocs frares que déu n’hi do del que eren capaços 
de recaptar. Les seves excursions cobrien totes les contrades i arribaven fins 
a Terrassa. Per aquest motiu trobarem ingressats per aquelles dates malalts 
procedents del Bages, Solsonés, La Segarra, El Vallés i fins i tot del Segrià i de 
l’alt Pirineu. Recollien les almoines i els feien “socis de l’Hospital”. Vol dir que 
pagaven una quantitat més o menys simbòlica cada any i a canvi, podien ésser 
assistits a l’Hospital en cas de necesitar-ho.

Hi havia dos Serveis ben muntats per l’època i mitjans de què parlem, la 
Pediatria organitzada i treballada per el Doctor Simeó Selga Ubach i l’ortopèdia 
Infantil que la va “muntar” i desenvolupar el Dr. Antoni Viladot. Aquest home era  
infatigable. Bona mostra és el fet de que el podíem trobar operant a Barcelona a 
la Clínica Solàrium o el Remei, a Manresa en la clínica Sant Josep, a l’hospital 
de Sant Andreu i a l’Hospital de Sant Joan de Déu, i fins i tot els dilluns per al 
matí a l’Hospital de Sant Boi (el centre psiquiàtric), on atenia els malalts en 
vessant quirúrgica fos quina fos la seva afecció (fractures, abscesos, apendicitis, 
hèrnies...) el que dóna mostra de la seva formació integral des del punt de vista 
quirúrgic. Tenia la consulta a l’ambulatori diàriament de disset a dinou hores, si 
bé en presència física hi anava dos o tres vegades a la setmana. Llavors es portava 
aixi. La resta ho feia l’ajudant, que per 1500 pts al mes, passava consulta tres 
dies setmanals, feia la majoria d’urgències (sobretot de nit)  i ajudava al “jefe” 
en totes les intervencions i realitzava personalment totes les que el jefe no podia 
atendre o que deixava a mig acabar (lo que en deien “tancar” el malalt). 

Val a dir que pràcticament no es feien històries clíniques. Era un rudiment molt 
incipient i el que si es feia era un detall del tipus d’intervenció quirúrgica, si bé 
tampoc en sobrava. Les anestèsies les feia el frare o les monges de torn segons 
l’Hospital en questió i l’ajudant era una espècie d’Esperit Sant, puig romania per 
arreu. L’instrumentista variava però durant molts anys va ésser un jove anomenat 
Lluis que era incapaç d’estudiar una assignatura del que fos però del que en canvi 
era puntual, complidor i manetes com n’he vist pocs. Era menut i tenia un tic als 
ulls que posava nerviós al Viladot, però era un personatge imprescindible. Més 
endavant, a instàncies de l’Antònio, va començar a fer “pinitos” d’ortopèdia fent 
faixes i plantilles. Després acabà muntant una ortopèdia amb cara i ulls que és 
la que regenten els seus fills en la actualitat al carrer Sant Josep del Poblenou.
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Seguim parlant d’en Viladot. Va néixer a Barcelona l’any 1922, va ser president 
de la A.E.M.C.P. des de 1966 a 1969. Fundador i primer president de l’Associació 
de Podologia, lliçenciat en la facultat de medicina de Barcelona el 1946. Com ja 
hem fet esment, format com a cirurgià ortopèdic a Viena, Paris I institut Rizzioli 
de Bolonia. 

Al 1950  és anomenat cap de Servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. - En els anys 60, conjuntament 
amb Lelièvre, Barré, Buireau, De-Wulf, Chiappara i Regneault, funda el Collège 
Internationale de Podologia del que seria el segon president. - El 1964, funda 
l’Associació Espanyola de Podologia que més tard s’anomenarà Associació 
Espanyola de Medicina i Cirurgia del Peu. - Al 1965 ocupa el càrrec de Cap de 
Servei de l’Aparell Loc omotor de l’Hospital de San Rafael de Barcelona. - En 
1983 és anomenat professor titular de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Es autor,  de nombrosos treballs de l’especialitat i de llibres com “Clínica i 
Tractament de les malalties del peu”   conjuntament amb el professor Ramon 
Arandes i “Patologia de l’avantpeu” de les que s’han fet ja vàries edicions. 

Va ésser l’organitzador de les segones Jornades Medicoquirúrgiques de podologia, 
celebrades  a Barcelona l’any 1960 precursores dels futurs Congressos Nacionals 
i va ésser el creador i impulsor del Curs de Medicina del Peu que se  celebra  
anyalment pel mes de maig a l’Hospital de San Rafael i que ja ha esdevingut 
tot un clàssic. Per cert haig d’explicar dues anècdotes de les Segones Jornades 
Medicoquirúrgiques de Podologia.

- Una fa referència a l’artista invitat, com es deia llavors a aquella personalitat 
destacada dins l’àmbit de l’especialitat i que en aquellla circumstància va ésser el 
professor Putti de Bolonia.Se’l va anar a recollir a l’aeroport com era costum. Va 
baixar de l’avió i un cop identificat es va dirigir molt enfadat a la persona que li 
va anar a fer els honors, exigint-li on era la damisel·la que li havia de fer de dama 
de companyia doncs com era obligació nostra de saber, ell no anava enlloc sense 
la “titi reglamentària”. No penso explicar com es va resoldre tan difícil situació. 
Evidentment eren uns altres temps.

- L’altra anècdota fa referència a una altre professor invitat: el Dr. Jiménez Vargas, 
catedràtic de fisiologia de la facultat de medicina de Barcelona i que després va 
ésser professor de la Universitat de Navarra de l’Opus Dei. Com podeu suposar 
era, a part d’un exel·lent científic, un membre de l’obra i d’una gran religiositat. 
Doncs bé, en el descans d’una de les ponències, feien cercle en animada xerrada, 
el professor junt amb l’Arandes, en Viladot, un servidor i Angel Mur, en aquells 
temps massatgista i preparador del primer equip del Barça F.C. Doncs bé, l’amic 
Mur, defensava amb aferrissada vehemencia les exel·lències dels seus massatges. 
Al veure que no se li’n feia el cas que ell esperava, li etzibà de sobte al professor 
Jiménez Vargas:- Parece que usted no acaba de quedar convencido, ¿Verdad 
profesor?. Pues bien, yo le propongo un trato, esta noche se va usted a la cama 
con una señorita. Cuando esté agotado, intervengo yo con una de mis creaciones 
y le garantizo que puede reanudar la faena como mínimo un par de veces más... 
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No cal dir que la cara que van posar tots va ésser de les que no es poden oblidar, 
sobretot la de l’estimat professor. 

Bé. Seguim amb el doctor Antoni Viladot centrant-nos en la seva activitat 
a Manresa.Va venir doncs a Manresa amb una plaça de Traumatologia de 
la Seguretat Social com a resolució del primer concurs d’escales i si bé va 
desenvolupar la plaça fins l’any 62, ben aviat va deixar constància de que lo seu 
era l’ortopèdia. Es va instalar en aquest sentit a Sant Joan de Déu i va compartir 
un despatx d’ortopèdia privada al carrer Joc de la Pilota amb el també nouvingut 
doctor Garcia Doncel. 

Malgrat que cap dels dos mai van residir a Manresa, van organitzar un muntatge 
que déu n’hi do. O sia, tenien una consulta privada, feien tota l’ortopèdia de Sant 
Joan de Déu i la traumatologia de la Seguretat Social l’atenien a l’ambulatori 
del carrer Carrió i les urgències i cirurgia programada, a la Clínica Sant Josep i 
a l’Hospital de Sant Andreu. Val a dir que d’urgències no en feien gaires, puig 
fora de les hores “laborables” residien a Barcelona. Els ajudants i traumatòlegs 
que vivien a Manresa, completaven aquesta labor força important. Tornem a fer 
esment de que l’Ortopèdia fou el baluard on es va fer fort en Viladot, perquè 
la traumatologia com a especialitat organitzada va reconduir-se per uns altres 
rumbs.

I quina ortopèdia es feia a Manresa als anys 1950-1970, concretament a Sant 
Joan de Déu sota el comandament del doctor Viladot? Doncs bé, era la darrera 
etapa de la Poliomielitis que per fi es va erradicar a partir de l’any 1960 gràcies 
a una campanya de vacunació massiva. També hi havia malalties o deformitats 
congènites i secueles de trastorns d’espasticitat la majoria originades en el 
moment del part. Les intervencions més freqüents eren allargaments de tendó 
d’Aquiles i secció de “Cintilles” de maluc i genoll, artrodesi de peu i turmell, 
epifisiodesi de genoll a nivell de metàfisi tibial i menys femoral, fixades amb 
grapes de Stable per a corregir totes les desviacions en valgo de genoll. 

Pel varus, generalment no es feia res. Només helioteràpia i vitamina D a grans 
dosis, si bé el doctor Garcia Doncel va practicar una bona temporada amb relatiu 
èxit la simple correció mecànica amb fractura de la tíbia feta a “paloseco” recolsant 
la convexitat de la cama damunt una falca tova improvisada amb un tascó 
de pneumàtic Pirelli protegida amb una talla estèril doblada convenientment. 
Naturalment el tascó de pneumàtic s’havia també esterelitzat.

Per la dismetria d’extremitats primer es va practicar la tècnica de Phemister, o sia, 
obstruir la diàfisi subjacient a la metàfisi amb un empelt desvitalitzat procedent 
del mateix malalt. (Simplement se’l sotmetia a ebullició durant deu minuts). Es 
suposava que així s’estimulava la metafisi de creixement alentint al augmentar la 
seva vascularització). No es va arribar mai a conclusions concretes . Per això ben 
aviat, cap a l’any 66 es va iniciar una nova tècnica, llavors molt rudimentària, que 
es coneixia com a tècnica del valencià Álvaro López i que consistia en practicar 
un allargament del tendó d’Aquiles seguida d’una osteotomia del peroné i una 
zetaplastia de la tíbia.
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Seguidament es fixava amb un rudimentari sistema de fixació externa amb claus 
de Steiman i un aparell que en deien maleta perquè realment ho semblava i que 
portava tres claus longitudinals roscats que eren els encarregats de fer la tracció 
i per tant verificar una elongació de la cama. Es donaven cada dia dues voltes de 
rosca i així durant tres setmanes. Passat aquest període ja no es podia insistir més 
doncs la consolidació de les superfícies ósseas impedien seguir l’allargament. A 
vegades, la pell es tornava cianòtica i era l’avís de que calia anar més a poc a poc 
i llavors s’alentia la cadència de les voltes de rosca. S’aconseguien allargaments 
entre 5 i 15 centímetres. Si el malalt no havia perdut l’oremus, s’intentava a 
vegades allargar també el fémur pel mateix procediment, si bé els resultats eren 
més discrets.

Pel peu equí també s’utilitzava la tècnica de Vulpius (secció amb zeta del soli). 
Pel peu equinovarus o peu bot, molt freqüent en aquella època i jo no he sabut 
mai perqué, hi havia un protocol que s’aplicava amb força cura. 

S’iniciava en el nou nat amb manipulacions o intents de reducció manual 
seguides de manteniment de la correcció aconseguida amb guixos convenienment 
protegits. Passada la primera fase (tres mesos), s’intentava correcció mecànica 
manual que la feia la mare del nadó convenientment instruïda i fixant després el 
peu en posició de reducció amb esparadraps antial·lèrgics sàviament col·locats. 
Més endavant (6 mesos) eren substituïts per fèrules de Danis Braun si eren peus 
bilaterals o monotutor de Saint Germain si d’un sol peu, que es mantenien les 
24 hores del dia i només es retiraven per la higiene diària i per a practicar la 
gimnàstica correctora.

Veritablement cal dir que s’aconseguien moltes guaricions i quan no sensibles 
millores. Passat un any i mig si no s’havia aconseguit la guarició o bé una 
correcció acceptable, es practicava una operació de Codivilla. ( tripleartrotomia 
i allargament d’Aquiles, flexor llarg del dit gros, flexor comú i tibial posterior) 
després immobilització amb guix cinc setmanes i seguidament calçat invertit de 
dia i Danis Braun de nit.

Les polidactilies també freqüents, es practicaven l’amputació sistemàtica del dit 
sobrer en la mà. En el peu, el Dr. Viladot, curiosament, no n’era gran entusiasta. 
Això va ésser un misteri per a mi, fins que un dia vaig comeprendre el perquè: Ell 
n’era portador d’un supernumerari de llibre al cinquè dit, i segons deia no l’havia 
mai molestat lo suficient com per la pràctica de la seva exèresi. De totes formes, 
si hom s’hi fixava, es podia apreciar com a ben retratat a la vora externa superior 
de les sabates sempre deformades.

Per les rigideses de colze s’havia emprat la tècnica d’ Scaglietti (capsulectomia 
total i alliberament de totes les insercions musculars). Però era tan agressiva que 
es va abandonar arran un primer fracàs.

La patologia del peu era abordada en tota la seva magnitud. Les intervencions 
practicades amb més freqüencia eren les següents:

Hallux Valgus.- Tècnica de Brandes Leblivre amb modificacions de Viladot i 
Torner.
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Hallux Rigidus.- Operació de Valente.
Malaltia de Frieberg o Kahler II.- Tècnica de Du Vries Bragart.
Metatars reumàtic.- Técnica de realineació metatarsal de Lelievre.

Peu pla infantil de quart grau.- Tècnica de Grace-Viladot (retensat del tibial 
anterior la inserció del qual a l’escafoides s’uneix al tibial posterior, més artrorisis 
de l’articulació subestragalina mitjantçant un empelt d’os tallat trapezoidalment 
o bé amb la introducció dins l’espai subastragal·lí d’una endortesi de Viladot, 
peçac de plàstic en forma de copa que fa les vegades d’empelt i no té cap acció 
artrodesant).

Peu  cavus.- Tècnica de Jones (tunelització del coll del primer metatarsià amb 
introducció de l’extensor propi del dit gros que es tensa i enhusa damunt ell 
mateix amb lo que aixeca el cap del primer metatarsià. - Tècnica de Steindler.- 
Desinserció de l’aponeurosis plantar, a vegades per via subcutànea.

Peu  calcanivaru.- Osteotomia de base externa de substracció del calcani i 
adreçamentdel mateix. - Triple artrodesis del peu segons tècnica de Ducroquert i 
Launau en el fracàs de tot intent quirúrgic remoldelant del peu. 

En el peu cavus anterior- Operació d’Hugo Camera, o sia, la trasposició dels 
quatre primers tendons extensors dels dits del peu al coll dels metatarsians 
corresponents amb tensat dels mateixos.  Prescindim de detallar les intervencions 
doncs no volem fer cap tractat de tècnica quirúrgica.

I no parlem de les intervencions per a compensar inestabilitats d’extremitats. 
Totes les trasposicions tendinoses a peu, turmell, genoll, maluc, muscle i mà 
descrites i no descrites es varen practicar quantitat de vegades amb més o menys 
d’èxit. Quan fracasaven (que eren moltes vegades), es practicava l’artrodesi de 
l’articulació inestable i es donava per acabat el problema. 

Estàvem a anys llum de les artroplàsties, per tant les artrodesis es prodigaven tant 
o més que avui les pròtesis. Les indicacions eren les inestabilitats en general i la 
fase final de les infeccions articulars, sobretot les tuberculoses i amb predomini a 
maluc i genoll. Eren tècniques habituals i que val a dir es feien amb gran destresa 
i rapidesa. Ens recordem en aquest moment de les amputacions d’extremitats 
practicades per Kocher en els camps de batalla durant la guerra.

També recordo haver vist luxacions i subluxacions per displàsia de maluc que es 
tractaven amb un primer intent d’actuació conservadora i amb actuació quirúrgica 
si era necesària amb tècnica de Watson-Jones.

Què més es veia per aquella època? .- Doncs mals de Pott i escoliosis.  Les 
escoliosis es tractaven ortopèdicament bàsicament amb cotilles de Milwaukee.  
Cap a l’any 74 se’n van començar a operar algunes, però amb molt pobres 
resultats. Els mals de Pott, es refredaven amb la farmacopea de rigor, i un cop 
aconseguida una fase silent i sense abscessos, es procedia a una artrodesi per 
via posterior amb ampli legrat d’espinoses, transverses i làmines i fixació amb un 
guix de reclinació de quatre a sis mesos prèvia aplicació d’empelts osteoperiòstics 
tipus Delajenière. Era difícil aconseguir empelts homòlegs, i per això es va intentar 
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l’utilització d’empelts heteròlegs, però eran tan heteròlegs que s’aconseguien a 
l’escorxador i s’extreien d’ossos de vedella que s’esterelitzaven simplement per 
ebullició. I funcionaven... Fins i tot, recordo, que una vegada l’os de vedella 
del que s’havien de treure els empelts corresponents, se’n va anar de la mà de 
l’instrumentista i van caure a terra. Doncs bé, es varen recollir, els tornaren a 
bullir amb una olla d’aigua escalfada a propòsit i s’implantaren a l’esquena del 
malalt sense cap incidència.

Com veieu de malalts no en faltaven. I d’on sortien? Doncs d’arreu del país, 
puig els frares mendicants que anaven de porta a porta a pidolar, geperut que 
veien  geperut que s’emportaven cap a l’Hospital. Era un sistema de màrketing i 
propaganda que encara no ha estat superat.

A més, es donaven fets molt curiosos. Jo, per exemple, operava els dimarts per 
al matí a les sis i mitja, per a no interferir amb la jornada laboral normal.  Doncs 
“l’hermano” Jesús (brillant quirofanista) em preparava un allargament de tíbia 
a canvi d’un parell o tres de fimosis d’aprenents de frare d’algun seminari i que 
no he sabut mai com s’ho feia tan per assolir-los com per a convèncer-los de 
semblant truca.

El Cap de Servei, “jefe” com es deia llavors era el doctor Viladot i d’adjunt 
actuava el doctor García Doncel i de col·laboradors ajudants o “chicos para todo”, 
el doctor Ignasi Sanpera Rossinyol, el Dr. Joan Llorens  i el Dr. Francesc Sant. 
S’operava un dia a la setmana, i es feia consulta externa un o dos dies. Un cop 
al mes hi havia sessió clínica. El director mèdic era el doctor Joan Soler Cornet. 
La medicina que es feia aquell temps era gratuïta tant per a malalts com per a 
metges.

L’anestesista era tot un poema. Es tractava d’en Damià Cristina. Home polifacètic 
que havia fet de tot: Membre de la División Azul, paraigüer, il·lusionista, teatre, 
ràdio, ajudant de l’hipnotitzador professor Fassman, circ al costat de la Mari 
Sanpere i a més era comandant de la creu Roja... Després es va treure el títol de 
practicant i va fer d’anestesista i de podòleg fins el final dels seus dies. Val a dir 
que no ho feia malament. Malgrat allò de que home de molts oficis pobre segur. 
No disposava de vehicle propi, per lo que, a les sis del matí l’anàvem a recollir 
en un bar situat al costat de casa seva, anomenat cal “Xinito”, i a on mentre ens 
esperava, havia carregat les piles amb un bon got de barreja.

L’ortopeda també era singular: Es tractava del doctor Barberà Carrer, home 
intel·ligent, intuitiu i que feia posar nerviós al doctor Viladot amb els seus invents. 
Ell s’ho feia tot: motllos, croquis per a tutors i faixes amb peçes de meccano de 
la casa Payàs...  Sempre acompanyat de la seva esposa que era el seu ajudant 
i d’un “dos cavalls” d’aquells que tan el netejaparabrises com l’intermitent 
anaven amb corda, i sempre curull d’estris, guixos i peçes a mig acabar. Tota 
una botiga ambulant. Tenia una teoria: La que de les fractures de calcani el 
resultat final era el mateix, tant si se les operava com si se les reduïa i fixava 
amb guix,  com si no se les hi feia res, i tant sols se’ls hi practicava mobilització 
precoç amb descàrrega.  El que són les coses, un dia cau i es fractura el calcani. 
Bé, als cinc dies compareix per l’Hospital amb un aparell de descàrrega tipus 
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Sarmiento, multiperfeccionat, amb sabata i molles-amortizers acoblades que 
foren l’expectació de propis i extranys. Bromes apart, va seguir treballant igual, 
sense parar i als sis mesos caminava sense bastó i amb una lleugera coixesa.

Una darrera anècdota: Com es pot imaginar, com a bon savi era també un xic 
despistat. Un bon dia, havia d’anar a París a un congrés i no havia previst que 
faria dels seus quatre fills que llavors eren quitxalla. Doncs bé, no s’hi va pensar 
dos cops: Se’ls va emportar a Manresa i sense encomenar-se ni a Déu ni al 
diable, els ingressà a l’Hospital amb el diagnòstic de “diarrea aguda”. I se’n va 
anar tan “panxo” cap a París sense avisar a cap pediatre i molt menys el cap 
del servei Dr. Selga. Només n’era assabentat un frare però no es va recordar de 
notificar-ho a ningú i menys de deixar cap paper escrit, amb pauta de tractament 
o almenys de que dimonis es tractava. Es va muntar un bon “sidral”. Eren altres 
temps i no va succeir res. Al contrari, com moltes coses tothom s’ho va agafar bé 
i amb un bon tip de riure... 

En general, dins l’Hospital hi havia bastant ordre. L’excepció era el doctor Garcia 
Doncel que anava al seu ritme i per tant una mica fora d’hora. Arribava quan 
menys se les guardava i quan es feia esperar podien tocar misses dites. Tant és així 
que com recordareu se´l coneixia com el “cometa” donat que era imprevisible en 
quan a horaris. Malgrat tot era molt estimat. Acostumava a operar de nit, i com 
que sempre acabava tard es quedava a dormir a l’Hospital i l’endemà per al matí 
sortia “pitant” directament cap a Barcelona amb el seu inconfundible Dauphine 
groc. Doncs bé, un bon dia se li va ocórrer dir al frare Jesús que no es quedaria 
més per la nit puig tenia per costum jugar una pàrtida de frontón pel matí abans 
d’anar al treball i que si pernoctava a Manresa l’endemà no podia gaudir del seu 
hobby. Problema arranjat. Jo no sé com s’ho va manegar “el hermano”, però el 
cas fou que a les quatre setmanes s’hi havia construit una magnífica paret de 
frontón, en front de l’ala sur del Hospital. Val a dir que fóu una sorpresa per a 
propis i estranys.

Dissortadament, no podem donar dades numèriques de malalts ni malalties i en 
prou feines d’organigrama de funcionament de l’Hospital puig sembla ser que 
quan l’Hospital de Sant Joan de Déu es va convertir en Hospital General, totes 
les dades a que ens referim es feren fonedisses, fins i tot el llibre de quiròfan on 
jo recordo haver plasmat les meves primeres intervencions (1959). Potser ho va 
recollir l’Orde Religiosa. Sigui com sigui no he aconseguit cap document que fagi 
referència a l’activitat d’aquella època.

L’any 67 s’esdavé un fet curiós. El creixement de la demanda Sanitaria a Manresa 
fa moure els resorts centrals i a Madrid s’aprova la construcció d’una Residència 
Sanitaria. Aquest  fet semblava pertorbar el pervindre de les institucions ja 
existents que estaven en mans del clero. Per a sol·lucionar la situació, la Madre 
Eulogia, superiora de la Ordre de la Clínica es desplaça a Madrid per visitar la 
seva amiga íntima, Sra  Carmen Polo de Franco. Resultat, en comptes d’una 
Residencia, es construeix un ambulatori de 4 plantes que és el que està instalat 
encara avui a  la  Plaça Espanya, al costat de la Comisaria de Policia i de l’Institut 
Luís de Peguera. Deixem Sant Joan de Déu I l’Ortopèdia i anem a parlar de 
traumatologia.
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El Dr. Josep Mª Tuneu. Un món apart: els accidents de treball.

Entra en escena un altre personatge important: El doctor Josep Maria Tuneu 
Molist. A qui hem de dedicar uns quants apartats. El doctor Tuneu va néixer a 
Manresa el 1-11-1924 fill d’un altre metge notable, que ja vàrem retrobar en 
l’etapa descrita en lo que anomenem fase de la Guerra Civil, i que com recordarem 
fou d’aquella plèiade de “galens” avesada a fer de tot. Va practicar la medicina 
general, l’obstetrícia i cirurgia de menor quantia sobretot de traumatologia. Va 
fer els seus “pinitos” amb accidents de treball en aquell moment en que les 
mútues asseguradores iniciaven els seus primers passos en el nostre país. El 
doctor Josep Tuneu Gassó va ésser el traumatòleg titular de varies companyies 
d’assegurances, entre elles la Mútua Manresana de la que més endavant hem de 
parlar llargament.

Doncs bé, en Josep Maria Tuneu Molist estudià medicina a la Facultat de 
Barcelona on es llicencià l’any 1948 amb excel·lent i amb quinze matrícules 
d’honor al seu expedient. Durant la carrera és intern per oposició del Servei de 
Cirurgia del professor Piulachs i s’incorpora al Servei de Traumatologia del doctor 
Morgades.

Al finalitzar la carrera segueix al Clínic amb el doctor Morgades i el doctor 
Cabot. Companys de servei són el Dr. Lluís Maria Terricabres Marín, el doctor 
Antoni Alier Ochoa i el Dr. Joan Coll Calderón. L’any 1950 obté el primer títol 
de traumatòleg després d’un curs dirigit pel prof. Piulachs. Per al matí segueix 
al Clínic i per la tarda es trasllada a Manresa on col·labora amb el seu pare 
que l’espera amb candeletes. La seva intenció és instalar-se definitivament a 
Manresa, però es troba amb una contrarietat: Les quatre places de traumatologia 
de la Seguretat Social estan ocupades pels esmentats Viladot, Garcia Doncel, 
Requesens i Martín. Té clar que no es pot quedar al marge de la Seguretat Social, 
per lo que al primer concurs obtarà per una plaça de radiòleg. 

No li donarà cap feina i li permetrà seguir amb la seva determinació: la de crear 
un Servei de Traumatologia que inicia muntant amb el seu pare un dispensari 
d’accidents de treball al carrer de la Canal núm. 20. Es tracta d’un primer pis, 
d’uns tres-cents metres quadrats, amb espais importants i distribuïts en dos 
despatxos mèdics, dos sales de cures amb “quirofanet” inclòs, una sala de raigs 
X amb taula mòbil i tub de raig X amb ànode giratori, una habitació per a revelar 
radiografies, una cambreta per guardar material de cures, dues sales d’espera, 
una de gran amb un sobreeixidor que és un llarg balcó que dóna al carrer Canal i a 
on s’hi instal·len voluntàriament els malalts, just quan el temps comença a ésser 
plàcid o calurós, i una altra de més petita per a malalts distingits. Té cura dels 
“papers” (altes, baixes, informes laborals) i del telèfon la seva germana Antònia. 
D’infermer, radiòleg, canvi de cures i lleva guixos, l’Antònio Bret, personatge molt 
important de qui anirem parlant més endavant.

El dispensari de la Canal, funcionava tot el dia des de les vuit del matí fins a les 
vint hores en que es donava per finalitzada la jornada i la tasca es traslladava 
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a la Clínica Sant Josep i l’Hospital de Sant Andreu, on començaven les visites i 
sessions quirúrgiques dels malalts que ho precisaven.

Faltaven mans i es van incorporar reforços. L’any 1958 s’incorpora a l’equip el 
doctor Joan Llorens Busquet, sallentí, format com a cirurgià al costat del doctor 
Masferrer i amb experiència amb accidents del treball assolida en la clínica 
del doctor Bretón, veterà mediador de la siniestralitat i amb qui estava intern. 
Acabava de tornar d’Estrasburg on havia fet un curs de neurocirurgia amb el 
professor Filípides.

L’any 1960 és el doctor Francesc Sant Figueras, manresà, qui tanca el tercet que 
és farà sentir a Manresa i comarca. Procedia del Servei d’Urgències del Clínic, 
concretament de la guàrdia del doctor Miquel Molins Benedetti, malaurat cirurgià 
que fou fins al seu decés, director mèdic de Santa Maria del Mar. Aporta una 
novetat: Ha fet cirurgia ortopèdica al costat d’en Viladot i del professor Domènech 
Alsina, sogre que fou del nostre ilustre manresà professor Jacint Corbella. Com a 
curiositat direm que tan en Llorens com en Sant estan emparentats amb el pare 
Claret.

L’equip estava doncs integrat, per en Tuneu, Llorens i Sant com a metges 
traumatòlegs, l’Antònia secretària, una ATS de dedicació complerta, L’Armindo 
Cerdeira I tres ATS que completaven l’equip a nivell quirúrgic diguem-ne tot 
terreny que sols actuaven a nivell clínica-hospital i a partir de mitja tarda: En 
Ricart, que més endavant va acabar medicina, en Llort que era un consumat 
actor de teatre i en Josep Pradell àlies “síndria” perqué gaudia d’un cap totalment 
rodó. Una mica més endavant es va incorporar en Francisco Martínez que fóu 
amb el temps el delegat de la sanitat a Comissions Obreres.

Hi havia dos aprenents, el Lluís anys després doctor Jódar, magnífic cardiòleg 
i en Josep Fargas, àlies “el gafarró” (tenia quinze anys) i que avui es professor 
d’informàtica. Tancava el quadre l’Antoni Bret enfermer sense cap títol de cap 
mena, curt de lletres però treballador, d’una eficàcia, rigor i intel·ligència fóra de 
lo comú. Cuidava de tot el material, des de l‘esterilització de material quirúrgic 
fins a la confecció de les benes de guix que les feia manualment als vespres, amb 
una qualitat que era l’enveja d’altres llocs. Cuidava també de que els carros de 
cures estiguessin ben assortits i amb el material sempre apunt. 

Com a desinfectant s’utilitzava la violeta de Genciana amb solució alcohòlica que 
anava molt bé però que fàcilment deixava rastres. Doncs bé, amb l’Antònio no 
se’n podia apreciar ni una sola taca. Era baixet, prim i tot un nervi. Malgrat la 
seva minusvàlua (tenia una artrodesi de maluc per coxalgia fímica, practicada pel 
doctor Vilardell els anys 40 i nefrectomitzat d’un ronyó també per fímia) era fort 
i resistent com pocs i malgrat la seva impressionant coixera es desplaçava amb 
rapidesa i jo no l’havia vist mai cansat. Jo l’admirava. 

Em deixava “el noi dels recados” en Jaumet, personatge singular també minusvàlid. 
Era l’encarregat de repartir les baixes a les companyies d’assegurances i de fer 
tots els encàrrecs de la comunitat. La història era ben curiosa: treballava en una 
asserradora (a cal Martínez) i una serra cinta en un descuit li va arreplegar el 
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cap i se li’n va endur cuir pilós, ós i una mica de cervell. Se’l donava per mort. 
Romania en coma en un llit de la sala Sant Josep. Un dia, als dos mesos de restar 
ingressat, sor Carmen, una monja tot bondat li estava rentant la cara amb un 
porronet d’esperit de vi i una gassa, tal com es feia en aquells temps. De sobte, 
en Jaumet, que amb això de l’alcohol hi tenia una notòria excel·lència, al sentir 
el flaire dels efluvis eteris passetjant-se per les rodalies del seu engolidor obrí un 
ull i articulà les seves primeres paraules: “Germana, una mica més avall”...  La 
feina anava en augment.

Proposta de creació d’un centre de traumatologia. Problemes. Es manifesten 
interessos contraposats  entre les mútues implicades.

Es controlava un vuitanta per cent dels accidents de treball. La font més important 
per als anys 60 eren el tèxtil i la mineria, accidents que ara practicament han 
desaparegut perquè la indústria textil és minoritària i de mineria, desaparegudes 
les mines de carbó (Figols i Pedraforca) i de potassa (Cardona i Balsareny) sols 
resten en explotació les de Sallent i Súria. També eren importants la foneria (en 
extinció) la Pirelli i Lemmerz (avui amb menys contingent laboral) després venien 
les petites indústries i els gremis (fusters, flaquers,etc) i els Serveis-elèctriques, 
gas, telefònica. Tot anava a parar al carrer de la Canal i s’hi esdevenia el siniestre 
de dia. Si esdevenia de nit, es dirigien a la Clínica o l’Hospital de Sant Andreu des 
d’on localitzaven al que estava de guàrdia de l’equip verd, que normalment eren 
el Llorens o el Sant. A més, com que eren els únics veritablement localitzables, al 
final els trucàven per tot tipus d’accident fos el que fos (trànsit, domèstic, escolar, 
esportiu, etc). La capacitat de treball d’aquesta gent era sorprenent com anirem 
demostrant.

Les empreses tenien els seus assalariats assegurats per tot tipus d’accident de 
treball amb les Mútues Patronals, excepte les empreses estatals o paraestatals 
que tenien l’assegurança en lo que s’anomenava caixa nacional d’accidents 
del treball (C.N.A.T.). Algunes empreses esdevenien autoasseguradores (Fecsa, 
Telefònica) i concertaven els serveis dels metges o entitats sanitàries en que 
tenien  més confiança o que els hi feien millors tractes. Algunes asseguradores, 
disposaven dels seus consultoris propis on seguien el curs dels accidentats que 
procedien del carrer de la Canal o bé de la Clínica o de l’Hospital de Sant Andreu.

* Doncs bé, la disposició tàctica era la següent:

En Tuneu tenia pràcticament contracte amb gairebé totes les companyies 
d’assegurances d’accident de treball. Era consultor d’alguna que tenia clínica 
propia a Barcelona, com era el cas de la companyia Zurich-Hispania.

Era el director mèdic de la Mútua Manresana i d’Asepeyo (que eren les dues 
més importants), metge d’empresa de textil Bertrand i Serra( llavors amb 
2500 treballadors) i tenia el contracte de la Mutualitat de Futbolistes i de la 
Mutualitat General Esportiva. Controlava per tant, els accidents esportius de 
Manresa i comarca. A més era metge i assessor del C.F. Condal, que amb els 
anys esdevingué el Barça B de fútbol. Era qui dirigia el consultori d’Assicurazioni 
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Generali sito al carrer Guimerà i del que se’n cuidava un practicant que es deia 
Sr. Pérez i que seleccionava cada dia per en Tuneu, a les cinc de la tarda, els 
lesionats que considerava calia el seu control per a major honor i glòria.

En Llorens, servava el consultori de Mutua General situat a la Plaça Independència 
i a on un també practicant Sr. Giménez li preparava el seu lot escollit d’accidentats 
per les deu del matí. També era metge d’empresa de T.B.S.S.A. i era l’ajudant del 
Dr. Martín Herbera a la Seguretat Social. Vol dir que li feia pràcticament tota la 
feina que no fós d’ambulatori (intervencions, urgències). L’any 1963, el Dr.Martín 
demanà el trasllat i en Llorens va ocupar la seva plaça en caràcter d’interinitat. 

Per la seva part en Sant, era metge d’empresa de C.A.M.E. (Companyia Anònima 
Manresana d’Electricitat), més endavant fusionada amb F.E.C.S.A. i en l’actualitat 
fagocitada per Endesa). Cuidava el dispensari d’Asepeyo al carrer Guimerà davant 
de la Creadora i a sota del Mannix (llenguatge sols vàlit per a manresans) i cal dir 
que era el de més envergadura i més ben dotat. L’horari de presència mèdica era 
de 19h. a 20h. del vespre.

Com a metge titulat en medicina esportiva, era el metge del C.B. de bàsquet 
i del C.D. de futbol. A la Seguretat Social era el metge ajudant del Viladot qui 
també es va traslladar a Barcelona, concretament a l’Hospital de Sant Rafael 
d’on fou director mèdic.No cal dir que en Sant fóu el traumatòleg interí que va 
heredar la plaça. Es obvi que aquestes eren les vies per les quals aquests grup de 
traumatòlegs havien canalitzat pràcticament tota la traumatologia de Manresa, 
comarca i més enllà. Venien malalts s’arreu de Catalunya sobretot de Solsona, 
Cardona, Berga, Lleida, la Seu D’Urgell, ja hem fet esment de que els dimecres 
venia un taxi exprés des de Balaguer amb malalts que precisaven consulta mèdica 
i que provenien d’empreses importants als qui els era imprescindible aquest tipus 
d’assessorament.

L’ortopèdia doncs, seguia tenint el seu castell feudal a Sant Joan de Déu i 
pràcticament la totalitat de la traumatologia al carrer de la Canal amb els ingressos 
permanents a la Clínica i a l’Hospital. Per a completar la xarxa, en Tuneu l’any 68 
va deixar la seva plaça de radiologia a la Seguretat Social i va obtar per una nova 
vacant que s’havia produït a traumatologia.

Només restava en tot Manresa una suposada competència: La que ostentava 
el doctor Ignasi Sanpera Rossinyol, manresà, home inquiet, estudiós i bon 
traumatòleg però endimoniadament inestable. Era lo que se’n diu el cul 
del Jaumet. No estava mai quiet i a més actuava com a franctirador. A més 
a més, per postres, quan s’absentava (cosa freqüent) penjava un cartell a la 
porta del seu despatx, ubicat a la plaça St.Domènec xamfrà amb Les Vegas que 
deia simplement: Per urgències dirigiu-vos ací al costat, al carrer de la canal 
al consultori de l’equip doctor Tuneu”... Havia estat metge militar i com a tal 
treballat a Barcelona a l’Hospital Militar, a Melilla, a Vilafranca... Un dia va 
demanar un permís i es traslladà Canàries. Doncs bé, durant la travessa es va 
desencadenar una revolta a Sidi Ifni (anys 57-58). Per lo que el vaixell va fer 
mitja volta i es traslladà al punt àlgid del combat. Al pobre Ignasi les bales li 
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xiulaven a dreta i esquerra de les orelles. Total que refet del pànic i cangeli que 
li va agafar va penjar l’uniforme i es traslladà a Manresa a fer una altra guerra.

Va obtar a una plaça de traumatologia de la Seguretat Social i va anar fent, com 
vulgarment és diu però amb dificultats per bufar cullera, puig quan feia dos 
mesos seguits que estava treballant, ja li agafaven els fogots i se n’anava a un 
curset o allà on fós on li semblava es presentava quelcom d’interès científic. Tenia 
una gran curiositat i volia assolir-ho tot. Però es clar, a l’hort i a la vinya al mateix 
temps no s’hi podia estar, i això li restava eficàcia en tots els sentits. S’hauria 
pogut “incorporar al grup”, però li feia respecte i l’espantava el fet de tal vegada 
haver de treballar en escreix. Un bon dia se li encengué el llum: Muntà ell també 
el seu grup de traumatologia. 

Dit i fet. Se’n va anar a l’Hospital militar i va intentar convèncer a un traumatòleg 
amic seu el doctor Joan Aymerich Blanco per tal de traslladar-se a Manresa on 
tot ho tenia acaparat un tal Tuneu i que si hi havia una presència física es podia 
plantar cara i fer-se amb una clientela que per llei natural havia d’ésser copiosa 
(no tothom potser estava content amb un monopoli assistencial i com a mínim 
es farien amb els indiferents, indecisos o que desitjaven altres opinions. I ho va 
aconseguir. El doctor Aymerich amb dona i tres criatures es traslladà a viure a 
Manresa. Era l’any 1962. Just l’existència d’una plaça vacant a la Seguretat 
Social li va proporcionar una interinitat que li garantia un sou fixe. I va començar 
la lluita. Però era massa desigual, malgrat que la diferència era de tres a dos. El 
grup Tuneu ho tenia tot acaparat, però a més treballaven divuit hores diàries. Era 
impossible competir. A més, l’Ignasi seguia amb els seus fogots i cada dos per 
tres se li presentava l’opció d’un curs. Resultat. El Dr. Sanpera va tirar la tovallola 
i obtà per traslladar-se a Tarragona on s’havia presentat una interessant vacant de 
cap de Servei de Trauma a la residència Joan XXIII. i restà sol a l’oposició, el Dr. 
Aymerich que sigui dit de pas feia el que podia per surar, i com que sia que era 
un noi dotat de simpatia es va arrelar força i va anar fent la viu viu.

Va aterrar un altre “paraxutista” amb accés a una plaça de la Seguretat Social. 
(les places eren, amb els concursos de trasllat motivaven que hi hagués un vaivé 
permanent d’especialistes sobretot que anaven mutant de lloc a l’esguard d’una 
plaça que representés la seva ansiada ubicació definitiva). Ens referim al doctor 
Josep Maria Lozano Serrano, natural i rebotat d’Albacete d’on l’havia foragitat un 
altre concursant de trasllat. Bona persona. Amb no pas massa ganes de treballar. 
Per això no va fer cap grup de força am l’Aymerich. Simplement es substituïen o 
cubrien com es deia en les urgències per tal de no restar sempre al peu del canó. 
Per lo demés eren de Sabadell, o sia cada un anava per ell. Les coses estaven 
doncs així.

Accidents de treball.  Administrats  per companyies privades i amb contracte 
exclusiu amb el grup Tuneu i per ordre d’importància: Mútua Manresana  - 
Asepeyo  - Mutua General - Assicurazioni Generali

Després companyies sense contracte mèdic exclusiu però administrades per 
asseguradors que veien amb bons ulls que es fessin càrrec dels seus sinistres 
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laborals o de trànsit el grup Tuneu. No tenien cap inconvenient en que hi 
col·laboressin altres metges. D’això vivia la competència. 

Posem per exemple, la família Santasusana que administrava la cia Zurich, la 
família Prat que tenia el control de l’Abeille. Assegurances Piñero que es cuidava 
d’una companyia italiana, el Sr. Francàs que tenia la Lepanto. Generalment les 
companyies asseguradores preferien tractar amb uns mateixos facultatius puig 
una bona part de la seva col·laboració era un exhaustiu control de les baixes 
laborals i la prevenció o valoració de seqüeles i incapacitats, amb els conseqüents 
informes mèdics d’evolució permanent i repetitiva. Això no era possible si no es 
disposava d’un bon gabinet facultatiu preparat per aquests afers. I en Tuneu era 
l’únic que en gaudia. A més a més hi havia tot el capítol de magistratures del 
treball per a determinar indemnitzacions per seqüeles i incapacitats. No tothom 
tenia la preparació suficient per assistir com a perits en judicis on les Companyies 
hi tenien molt a perdre i que no eren gens agradables per els especialistes de torn. 
Per això, les Companyies Asseguradores, i els agents d’assegurances preferien 
tenir els seus propis facultatius.

La Seguretat Social tenia els anys 66-68, cinc “cupos” de traumatologia. Els 
traumatòlegs que les desenvolupaven, eren el Dr.Tuneu i el Dr. Lozano amb plaça 
en propietat i els doctors Llorens, Sant i Aymerich en règim d’interinitat. Es fàcil 
fer-se càrrec del volum de feina que tot plegat representava.

Al dispensari del carrer de la Canal, s’hi atenien per aqueste època un total de 
450 accidents de treball al mes, i la cursa era progressiva. Una anècdota curiosa 
i que demostra l’esperit amb que es treballava. El dia que es va assolir la xifra 
500 (l’any 69, l’esmentat 500 era un operari de Lemmerz que s’havia atrapat el 
dit en una premsa. Doncs bé, un cop curat, se li va lliurar junt amb el comunicat 
de baixa laboral, un bitllet de mil pessetes perque se n’anés a esmorzar a “Las 
Vegas” a la salut de tot. El pobre home, encara ara es deu preguntar que punyetes 
havia passat. Eren altres temps. No? 

Ara parlarem dels Centres on s’ingressaven els malalts traumàtics: L’Hospital de 
Sant Andreu i la Clínica Sant Josep. 

L’Hospital de Sant Andreu era el mateix que descrivíem després de la guerra i 
fins la implantació de la Seguretat Social. Fins l’any 56 hi podem trobar encara 
l’inefable Barrera, infermer plenipotent i absolut. Li varen posar un ajudant, un 
tal José, andalús que cantussejava per als passadissos “soleares y bulerías”. 
Ceceava com el que més i gaudia el seu somriure sonor per arreu on passava. 
En Barrera no és que n’estigués massa, però un fet va capgirar el seu destí a 
l’Hospital. Un bon dia, se li va ocórrer que se li havia aparegut la Mare de Déu, 
amb resplendor de nit sevillana i no recordo amb quins missatges li havia segellat 
la seva trobada. El rebombori fou aclaparador puig les monges de vell antuvi en 
restaren totalment embadalides, i tot eren “Oh José cuéntanos maravillas!”. Però 
en Barrera que n’era gat vell va desfer l’encanteri i tot plegat no va passar d’un 
ensurt. Ah!, al José li varen tallar tota possibilitat de noves temptacions i el varen 
col·locar a la Lemmerz, empresa constructora de llantes de cotxes a on s’hi va 
jubilar.
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El director Mèdic era el doctor Joan Soler Cornet, home notable que l’havíem 
vist fent medicina, cirurgia, i traumatologia els anys 36-50 i que era tot un 
patriarca. Era també, metge forense, president de la Caixa d’Estalvis, President 
de la Creu Roja i pràcticament de totes les institucions benèfiques de Manresa. 
Això s’estilava molt per aquella època. Nascut a Manresa el 16-03-1895 on va 
morir el 1971, era fill d’un altre metge manresà de relleu, el doctor Francesc 
Soler i Jovés (1863-1932), que fou director del Hospital de Sant Andreu igual 
que ell i director de l’Institut de segon Ensenyament. 

El doctor Soler, pare, va practicar la cirurgia fins que unes lesions per raig X 
li obligaren a deixar-la amb gran pesar per la seva part.  Quan anava a visitar 
sempre portava la mà protegida  per un guant. (l’Hospital de Sant Andreu va tenir 
raigs X a partir de l’any 1916). Pare i fill Soler foren decisius en la fundació del 
sanatori de Sant Joan de Déu, com hereus de confiança de l’industrial i patrici 
Marc Muntada. També va ser responsable de cirurgia del Dispensari Municipal 
i president de la Junta Comarcal del Bages del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona. La seva bonhomia va fer que deixés un bon regust per arreu on va 
passar. Els metges, feien la seva entrada a l’Hospital per la porta de la Plaça, 
atravessant un llarg corredor amb regust romànic molt bonic i espaiós. Doncs bé, 
mentre recorrien aquest trajecte fins l’escala principal (fins l’any 52 no s’hi va 
instal·lar el primer ascensor) el porter prenia un timbre perquè tot el personal de 
la casa s’assabentés de l’arribada. Sonaven dues timbrades si es tractava d’un 
metge i tres si es tractava del director Dr.Soler.

Els malalts traumàtics s’ingressaven al segon pis en una sala comú-Sant Josep, o 
bé en unes habitacions que hi havia en un passadís llarg separades per mampares 
i també en vint habitacions individuals construides a ambdós costats de l’entrada 
principal. L’escala d’accés era dura, de les d’abans, amb la seva seixantena 
d’esglaons. Pujar-les deu o dotze vegades al dia, era un bon exercici. La capella-
església era a la planta baixa. El primer pis les sales de medicina per homes i 
dones i fins l’any 54 encara es podia veure la sala de Sant Lluís per malalts, 
afectes de tuberculosis. L’any 56, es va edificar al tercer pis on s’hi va instal·lar 
una sala de parts i habitacions individuals per a parteres i malalts privats. Al 
segon pis, hi havia la sala de raigs X finançada per la Caixa d’Estalvis, amb un 
rètol a la porta que en deixava constància, una sala de cures-guixos i de tot i els 
quiròfans (dos) amb una saleta per als metges, un vestidor i sala d’esterilització 
amb dos poupinels i un prequiròfan per a rentar-se les mans els cirurgians. Val a 
dir que el raspatllat de les mans es feia amb aigua destil·lada i que l’esbandida 
final s’assolia en una palangana assortida amb una concentrada solució d’armil.

L’Hospital estava regit per un patronat del que formava part l’alcalde de la ciutat 
el director de la Caixa d’Estalvis, el director Mèdic i del que n’era president 
mossèn Boqué, prevere que pertanyia a la parròquia de casa caritat.

En Barrera es va morir, i el va succeir l’Antoni Bret de qui ja s’ha fet una ressenya, 
i quan aquest el va “fitxar” en Tuneu per anar al carrer de la Canal, apareixen dos 
nous infermers, en Pepe i en Manolo, que eren els que ajudaven els traumatólegs 
en  funció en tot lo que bonament podien: guixos, cures, reducció de fractures, 
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manipulació dels raigs X  portàtil, un Philips molt perillós que qui més qui menys 
en va sortir escaldat per les seves radiacions. Dels raigs X, en tenien cura dues 
monges, Sor Llúcia i Sor Josefina. Aquella època les germanes de la caritat 
portaven unes enormes ales emmidonades al cap i era tot un espectacle com 
s’harmonitzava el moviment d’aparells, ales, metges i malalts. 

Les monges encargades del quiròfan eren també qui feien les anestèsies generals. 
Parlem de sor Olvido i sor Antónia. No en donarè detalls, però deu n’hi do de 
la seva tasca. Lo que arribaven a fer amb mitjants tan minsos!! La germana 
superiora de la Comunitat era sor Pilar Sans, exemplar monja que era el perfecte 
complement del director doctor Soler. 

Detall de l’activitat.

Són dades potser una mica avorrides, que fins i tot potser es poden “saltar” en 
la lectura, però que cal que quedin escrites en algun lloc, sense haver d’anar 
cada vegada  directamnent a l’arxiu de la institució. Farem ara un recull de 
metges i dades d’assistència de malalts  que son la imatge exacte de lo que hi 
ha reflexat en els llibres de registre de malalts que hem pogut retrobar en els 
arxius de l’Hospital. Veure’m que continua la discriminació de: Homes-Dones-
Beneficiència-Malalts Distingits.Distingits vol dir que paga algú (Mútua, etc).

Any 1948
Homes Beneficència
Metges Assistents: Drs. Lluis Puig 6 inscripcions; Viladot 1¸Joan Soler 6
Lesions: Fractures cames:  oberta tíbia i peroné 2; tibia 1, peroné 1. -  
Amputació Traumàtica cama   -    Abscés Natxa; Masegaments i Contusions 
3;  Ferides i Scalps 5

Homes Distingits 
Metges Assistents Drs: Puig i Ball 3; Soler 20; Puig 24; Viladot 3
Lesions:  * Fractures: Fractura Maleolar 1 - Fractura fèmur 2-  Fractura 
coll de fèmur 
Fractura peroné i tíbia oberta 3 -  Fractura coll húmer 1 - Fractura de 
clavícula 2 -  Fractura costelles 1 - Fractura Metacarpians 1  - Amputació 
Traumàtica dits 5 -   Enfonsament frontal 1 - Fractura base crani i 
commoció 3  - 
* Ferides: Contusions i Masegaments 2 - Secció Tendons 3 - Artritis 
Traumàtica 2-   Exòstosis 1 - Miorafia 1 - * Higroma Infectat 1 - Gangrena 
1 -  Tètanus 1 -  Osteitis Fímica 2  - * Extracció ungla peu 2 -   Pneumònia 
Traumàtica 1 - Cremades 2 (extenses)
Ens cenyim als diagnòstics estrictament enregistrats. 

Mútua General 
Metges Assistents: Puig 8; Soler 15; Viladot 3. El doctor Soler era el 
metge titular de la Mútua General.
Lesions: * Fractures: Fractura tíbia i peroné 5; Fractura tíbia 2; Fractura 
fèmur 2 ++;  Fractura Húmer 1; Fractura Olécranon 1; ractura troclea 
i epitroclea 1 - Fractura temporal i parietal 1  -- * Quist dit mà 1; Quist 
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Genoll 2;  Sinovitis canell 1; Secció Tendons 1 - Amputació Falanges 
2;  Ferides i estrips 2;  Osteitis diafisària 3 ,una d’elles amb 160 dies 
d’ingrés - *  Triquinosis 1 - * Menisc 1-Primera vegada que apareix aquest 
diagnòstic (Dr.Viladot, devia ésser una novetat l’any 48).

Dones Distingides
Metges Assistents: Viladot 3, Soler  9, Puig  3, Amer (oculista) 1
Lesions: *  Fractures: Fractura coll de fèmur 1;  Fractura peroné 1; Fractura 
Costal 1; 
Fissura tíbia 1; Amputació ambdues cames 1
*  Commoció Cerebral 2; Ferides Contuses 4;  Múltiples cossos estranys 
ambdós ulls 2; 
Contusions i Masegaments 2

Per les fractures de coll de fèmur, si eren subcapitals es practicava un 
enclavament en clau de Smith-Pettersen. Els altres tipus eren tractades 
amb embenat de guix tipus pelvipèdic previ reducció.

Any 1949
Homes – Beneficència
En el registre de malalts, apart del nom del metge assistent i del diagnòstic 
de lesions, hi ha les següents dades: “Nombre-Natural de-Oficio-Vecino 
de- Estado- Entró el- Calidad (pago o pobre)-Sale el- Diagnóstico-Sala-
Cama-Dia de Operación- Concepto en que sale-Notas-“
Metges Assistents: Soler 30
Lesions:  Commoció Cerebral 1:  
* Fractures: Fèmur 1; coll de fèmur 3;  tíbia i peroné bilateral 3 ;  Oberta 
tíbia i peroné 1
Clavícula 3;  Costal 2;   Fractura avantbraç 1;  Oberta del dit peu 1; 
Fractura arma de foc, pectoral dreta 1.
* Secció Tendons 1; --Masegament general 10; Ferides Contuses 8; Artritis 
1;              Contusió  columna vertebral 1; Osteitis fémur 1; Cremades 1; 
Flemó cuixa 1 

Mútua General- Homes
Metges Assistents: Soler 6 - Puig 11;  Viladot 8; Amer, 1.           
Lesions: * Fractures: Húmer, 1-  Fractura Colles 1 - tibia 1 -  fèmur 1 - 
ròtula 1
*  Quist sacrocoxigi 1; Quist ma 2;  Quist regió lumbar 1;  Quist genoll 1                              
*  Extracció Ungla 2 - Osteitis 2 -  Ferida infectada cama 1; Tètanus 1;   
Amputació índex mà 1;  Artritis metacarpofalangica 1; Artritis fímica 3
*Trencament menisc 1 (Viladot): Ferida penetrant globus ocular 1; 
Cremades segon i tercer grau 1

Mujeres Distinguidas 
Metges Assistents: Soler 2 - Puig 10 - Viladot 7: Llatjós 2; Redondo 2;  
Bosch 1
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Lesions: * Fractura fémur 1; Fractura cuello de fémur 1; Fractura radio 2;  
Fractura cúbito y radio 2;  Fractura Costal 1; Fractura cabeza húmero 1

*  Panadizo Osteoarticular 2;  Periostitis tibia derecha 1;  Osteitis fímica 
2;  Quiste muñeca 2;  Extirpación aguja palma mano 2; Traumatismo 1; 
Panadizo índice izquierdo 3; Heridas varias 5; Flemón mano 3; Herida por 
arma de fuego cabeza y pecho con orificio de  entrada y salida 1;  Ciática 
1;  Quemaduras 2 (+); Higroma infectado 1;  Abceso brazo 1

De fet tots els diagnòstics estan escrits en castellà I nosaltres els 
transcrivim en català literal. Aquest últim apartat l’hem escrit tal qual 
estaba  per significar la diferència.

Mútua General Dones
Metges Assistents: Puig; Viladot 
Lesions:  Fractura cúbit 1;  Artritis esternoclavicular 1; Secció tendó índex 
dret 1;  Quist canell 2;  Abscés cuixa 2; Artritis fímica 1;   Exòstosis 1;  
Osteitis de radio 1;  Osteitis bóveda crani 1; Periartritis escapulohumeral 
1; Osteitis 1; Voltadits polze dret 1
Destaquem l’alt nombre d’infeccions. Tornarem  a partir d’ara a transcriure 
els diagnòstics amb el castellà original per fer-ho més real.

Homes Distingits
Metges Assistents: Puig 45; Puig i Ball 2; Viladot 15;  Soler 15;  Tuneu 
6; Llatjós 2;  Amer 1; Redondo 2

Lesions: *  Fractura fémur  2;  Fractura tíbia y peroné 13; Fractura maleolo 
1;     Fractura rótula  1;   Fractura de pelvis  1; Fractura clavícula 5; Fractura 
húmero 1;  Fractura cúbito y radio  2;  Fractura abierta dedos mano 1; 
Fractura muñeca  3; Fractura mano  1; Fractura abierta  1;  Fractura base 
de cráneo  2 (++);   Enyesado 1; Rotura menisco  1 Viladot)
*   Amputación dedo  9;  Amputación brazo derecho  1;  Amputación 
dedos pié  1.

* Extracción Aguja mano 1; Extracción fragmento óseo calcáneo  1; 
Extracción cuerpo extraño mano  1;  Herida penetrante globo ocular  1; 
Herida por explosión mano derecha  1;  Herida con rotura tendón rotuliano  
1; Sutura tendones 5; Resección dos cartílagos costales  1;  Esquirlectomia  
1  -  *  Conmoción cerebral 2; Traumatismo 1;Magullamiento general  3; 
Heridas contusas  4
* Higroma rotuliano 3; Osteitis occipital 1: Artritis fímica rodilla 
1;Enfermedad de Dupuytren 1 (Viladot);  Panadizo 3; Quiste muñeca 3; 
Absceso cabeza 1; Absceso brazo derecho 1; Condroma  1; Osteitis pulgar 
derecho  1; Osteitis 4; Osteomielitis 1; Flemón Difuso  1; Derrame pleural 
traumático  1; Tétanos  1

Comentaris. Persisteix un alt nombre d’infeccions i osteitis. Les amputacions 
de dits de la mà, cal valorar-les en el sentit de que la cirurgia de la mà era 
molt primària i seguia criteris de cirurgia de guerra. Lo més ràpid en quan a 
cicatrització i aconseguir ben aviat la recuperació d’una mà, era l’amputació del 
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dit o dits puig una simple fractura oberta en quan a curació, durava molt més i a 
més funcionalment després era inferior al resultat obtingut amb una amputació 
d’entrada.  Destaquem també el fet de que han augmentat substancialment els 
ferits tant en nombre com amb qualitat de diagnòstic. 

 Un altre fet és l’aparició en escena del doctor Tuneu que ja hem dit serà el motor 
de la traumatologia integral.  Destaquem una figura que ja va sortir abans, però 
que ara en parlarem una mica en propietat

Es tracta del Dr. Lluís Puig Vilajoana, nascut a Manresa el 16-09-1912, de 
família acomodada. A casa seva tenien un negoci de venda de màquines de 
cosir i escriure i degut a aquest fet, se’l coneixia familiarment com el Puig de les 
màquines. En conya es deia que era el metge més aristòcrata del Bages, doncs 
portava tres des: El Puig de les màquines de cosir i d’escriure. Era campetxano 
com ell sol. Molt amic de la broma i gran treballador. Membre important del 
Cercle de Sant Lluc, el trobem arreu on es ventila quelcom de cultural o artístic 
en relació a la ciutat. Era metge forense i es va formar com a cirurgià a la guerra. 
Els cirurgians deien d’ell que era una gran forense i els forenses que era un hàbil 
cirurgià. De fet, acostumat a les autòpsies, era capaç d’operar una hèrnia o 
una apendicitis sense cap ajudant. En dono fe. Sabia medicina i tenia un sentit 
pràctic extraordinari. D’aquí el seu èxit i la seva popularitat. L’ajudava en Damià 
Cristina, aquell polifacètic personatge de qui parlarem al referir-nos a Sant Joan 
de Déu. Formaven un tàndem capaç de les anècdotes més inversemblants...  Era 
un gran treballador i ho feia seguir tot. A més les dones el perseguien per arreu. 
Després es va casar, va fer les oposicions de forense especial i es va traslladar a 
viure a Barcelona. Mantenia un parell o tres de Mútues (la Gremial, Intesa) que 
li donaven motiu per no deixar del tot Manresa i així un cop o dos a la setmana 
anava i venia amb tren, però no pernoctava i per tant vàrem deixar de gaudir de 
la seva encisadora i sempre “xispejant” conversa. Seguim:

Any 1950
Hombres Beneficencia
Metges Assistents: Puig 4 -  Puig i Ball 1 -  Soler 3
Lesions: Abscés cama dreta 1 -  Contusions crani i orella 1 -  Amputació braç 
esquerre per gangrena gasosa 1 - Artritis 1 -  Mal de Pott 1 - Traumatisme 
1 - Amputació dit 1 - Amputació cama 1 -  Luxació coll de fèmur 1

Mujeres-distinguidas 
Metges assistents: Soler 2 -  Puig 7 - Puig i Ball 1 -  Isern 1 - Viladot 1 
-  Garcia Doncel 1 -  Masoliver 1

Trobem per primera vegada el Dr, Josep Isern Rabascall, cirurgià amb 
plaça a Manresa des del 1950. Com a tots els cirurgians de l’època, apart 
de cirurgia feien la traumatologia petita que els hi venia a tomb. Un altre 
facultatiu aquest traumatòleg es el Dr. Clemente García Doncel, també 
amb plaça de la Seguretat Social, nascut a Santander el 20-05-1924, va 
romandre a Manresa fins l’any 1974, si bé com a traumatòleg sols fins 
l’any 66 puig amb concurs de trasllat, va optar per una plaça de cirurgia. 
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Fou director de la Clínica Victoria de Barcelona i era fill del director mèdic 
de la Obra Dieciocho de Julio a qui pertanyen bon nombre de jubilats.

Sorpren trobar com a metge el Dr.Masoliver, cirurgià que fóu de gran 
renom a Barcelona. En realitat no va treballar mai en caràcter permanent 
era simplement un cirurgià consultor a qui el Dr. Tuneu pare, demanava 
els seus serveis quan tenia un malalt una mica complicat.

Lesions: Hallux Valgus 1 - Fractura d’húmer 1 - Osteocondroma 1 - 
Luxación clavícula 1 -Panadizo mano derecha 2 - Amputación dedo 1 
-Triquinosis 2- Sutura tendones 1 -Fractura tibia y peroné 1 -Extracción 
cuerpo extraño pierna 1-Quiste muñeca 1-Fractura de cráneo 1-Fractura 
tallo verde tibia 1-Fractura olecranon 1-Mal de Pott 1-Artritis Fímica 1.  

Mútua General de Seguros. Mujeres.
Metges assistents: García Doncel 3 - Viladot 7 -  Puig 6
Lesions: Quist peu dret 1 - Paràlisis Plexa braquial 1 - Osteitis maxilar 
1 - Quiste muñeca 2  -  Fractura maxilar y base del cráneo 1 - Absceso 
mano 2 - Fractura ambos pies 2 - Fractura cuello de fémur 1 - Escoliosis 
1 - Esguince 1 - Fractura cúbito y radio 1 - Extracción cuerpo extraño 1
Es tracta sempre de malalts ingressats. El que no sabem es si s’havia 
practicat tractament quirúrgic o no.

Hombres distinguidos
Metges Assistents: Soler 15 - Puig i Ball 3 - Tuneu 3 - Viladot 16 - Puig 
17 -    Redondo 1
Lesions: Amputación dedo 7 - Fractura tíbia 2 - Fractura base de cráneo 1 
(+) - Traumatismo 1 – Fractura abierta doble maxilar inferior 1 - Heridas y 
desgarros Fractura escápula 5 - Luxación clavícula 1 - Fractura de clavícula 
2 - y congestión pulmonar 1 - Fractura cuello de fémur 1 - Absceso pulgar 
derecho 3 - Triquinosis 1 - Desviación columna vertebral 1 - Conmoción 
cerebral con hundimiento craneal 2 - Fractura de pelvis 1 - Tétanus 1 - 
Herida contusa región maleolar 1 - Absceso rodilla 1 - Extracción parcial 
apófisis xifoides 1 - Absceso glúteo 1 - OstEiomelitis 1 - Osteitis supurada 
1 - Fractura de fémur 1 - Fractura cúbito y radio 1 - Fractura-Yeso 1 - 
Sutura tendones mano 2 - Espolón de calcáneo 1 

Mútua General- Hombres
Metges Assistents: Puig 9 - Soler 6 – Viladot 9 -  Garcia 3
Lesions: Ampuptación dedo 1 -Artritis 2 - Panadizo pulgar 2 - Higroma 
calcificado 2 - Herida infectada pìerna derecha 1 - Extraccción cuerpo 
extraño 1- Fractura de cubito y radio 1 -   Fractura tobillo 2 - Traumatismo 
1 -   Fractura cuello de fémur 2 -   Quiste brazo izquierdo 1 - Fractura 1 
-  Radiculitis con artrosis vertebral 1 - Osteitis rótula 1 - Contusión pierna 
1 -   Quiste sacrococcigeo 1 -   Dilatación absceso 1 -    Rotura de menisco 
(Viladot) 
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Mujeres Pobres 
Metges Assistents: Soler 7 - Puig 2
Lesions: Osteitis 1 -  Fractua de clavicula 2 - Fractura de fémur 1 - Sección 
tendones 1 - Fractura muñéca 2 - Quemaduras tercer grado 1 (+)

Hombres-Distinguidos 
Metges Assistents: Puig i Ball 3 Viladot 2- Puig 2; Isern, 1.                                 
Lesions: Amputación dedo 1 - Artritis mano 1 - Osteomielitis 1 
- Rotura de Menisco 1 (Viladot) - Plástia ambas manos 1 (Isern) - 
Fractura abierta metacarpianos 1 - Artritis rodilla 1 - Herida cortante 
región axilar y otras 4 - Luxación clavícula 1 - Fractura de tíbia i 
peroné 1 - Fractura pelvis y cúbito 1

Any 1951
Hombres-Pobres
Metges Assistents: Puig- Soler – Garcia Doncel – Viladot - Llatjós
Lesions: Herida en ambas partes del cuerpo 1 - Heridas y desgarros 2 - 
Fractura pelvis 1 - Fractura doble maxilar inferior y húmero, compresión 
torácica y penetración fragmentos en cavidad abdominal. (+) -  Perforación 
intestinal múltiple 1 - Contusiones 2 - Osteomielitis 1

Mutua  General Mujeres
Metges Assistents: Viladot 8, Puig 7.
Lesions: Artritis fímica 1 - Fractura pié 1 - Mal de Pott-Albee 1 -  Cuerpo 
extaño en el recto 1 - Extracción cuerpo extraño 2 - Amputación dedo 2 - 
Artritis Vertebral 1 - Conmoción cerebral 1(+) - Cuerpos extraños región 
abdominal 1-  Osteitis maxilar inferior 1 - Sutura tendones 1
** Fem gala i de la primera biopsia d’os practicada (Viladot)

Hombres-Distinguidos
Metges Assistents: Puig 17 - Viladot 18 - Soler 15 - Garcia 3 - Puig i Ball 5
Tuneu 3 -  Hernández 1 - Redondo 1 - Llatjós 1
Destaquem l’aparició del Dr. Josep Hernández uròleg de la Seguretat Social 
i amb l’ingrés de malalt per contusió lumbar amb hematúria.
Lesions: Osteitis 1 - Amputaciones dedo mano 3 - Vendaje cola de zinc 
1 - Enfermedad de Kummel (Viladot)1 - Fractura 1 - Fractura espontánea 
1 - Tumoración palma mano 1 - Fractura brazo derecho 3 - Fractura codo 
izquierdo supracondilea 2 - Fractura costillas 1 - Hernia Discal 1 (Viladot) - 
Fractura tíbia 4 - Fractura fémur 2 -  Flemón difuso 3- Artritis pierna fímica 
3 - Traumatismo 3 - Fractura radio 3 (1 abierta) - Tumor blanco rodilla 1 
-  Enfermedad de Osgood-Schlattr 2 (operados Viladot) - Fractura abierta 
condilohumeral 1 -  Fractura con minuta pelvis y uréteres + - Mal de Pott 
(Albee) 1 - Artritis fímica olécranon 1 -  Panadizo 3 - Herida por asta de toro 
región glútea 1 - Quiste rodilla 2 - Magullamiento general con hemorragia 
interna 1 + - Callo recalentado 1 - Fractura tibia y peroné abiertas 1 - 
Fractura pié 3 - Contusión lumbar con hematuria (Hernández) - Artritis 
fímica pierna 1 - Desbridamiento membrana interdigital por quemaduras 
1 - Artritis supurada codo derecho 1 - Desgarros masas musculares pierna 
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y muslo 1 - Extracción uña índice 1 - Fractura garganta pié izquierdo 
y fractura pelvis 1 - Fractura cótilo 1 - Quemaduras 2 - Destaquem la 
primera hèrnia discal operada, així com dos Osgood-Schlatters.
Mútua General-Hombres

Metges Assistents: Viladot 32, Puig 12, Soler 8, Garcia 2.

Lesions: Rotura menisco 2 - Fractura maxilar inferior 2 -  Fractura tibia y 
peroné 3 - Osteomelitis 1 -  Fractura de clavícula 1 - Panadizo mano 5 - 
Osteitis meñique derecho 1 - Tortículis 1 -  Hallux Valgus (Puig) 1 - Cuerpo 
extraño cadera y pie 1 - Quemaduras ambas piernas 1 - Desgarro pabellón 
oido 1 - Conmoción cerebral 1 - Osteitis costilla 1 - Mal de Pott 1 - Albee 
(Viladot) - Tumor blanco rodilla 2 - Fractura rótula 2 - Artritis fímica 1 -  
Sutura tendones 1 - Fractura condilohumeral 2 -  Fractura-Yeso 1 - Carbón 
incrustado en cara y manos 1 -  Fístula cóccis 1 - Heridas y desgarros 3 
- Fractura fémur y luxación clavícula 1

Mujeres-Distinguidas
Metges Assistents: García. Viladot. Soler, Puig, Puig i Ball, Redondo, Ribó
Apareix el Dr. Ribó. És accidental, doncs era un cirurgià ortopèdic que 
operava un dia a la setmana a Sant Joan de Déu.
Lesions: Fractura pertrocantérea fémur 1 - Espolón calcáneo 1 - Higroma 1 
- Coxalgia 1 - Exóstosis esternón 1 - Poliomelitis 1 -  Fractura tuberosidad 
tibia 1 - Fractura clavícula 2 - Artritis fímica 3 - Fractura brazo derecho 
1 - Quiste mano 4 – Fractura supracondílea 1 -  Higroma infectado rodilla 
1 - Fractura cabeza de radio 2 - Fractura cuello de fémur 2 - Amputación 
pulgar 1 - Artritis fímica rodilla 2 -  Desgarro axila 1 -  Absceso 2 - Hallux 
Valgus 1 -  Fractura tibia y peroné 1 -  Arrancamiento uña 1 -  Fractura 
maleolo externo pie derecho 1 - Quiste esternón 1 - Uña incarnata 1

L’exóstosi d’esternò, en realitat era una protuberància de l’apòfisi xifoides 
que es feia recorvata, s’anomenava noulella ensorrada i a vegades 
s’extirpava quirúrgicament. Ignorem els resultats. De fet, era una patologia 
que més aviat la tractaven els curanderos. 

Mujeres Pobres
Metges Assistents: Soler - Puig -  Viladot - Puig i Ball  - Llatjós
Lesions: Fractura cuello de fémur 2  (++) -  Heridas 1 - Osteoma fémur 1
Artritis Vertebral 1- Fractura fémur 1- Traumatismo 1 - Magullamiento 
general 1 - Fractura brazo derecho (+) - Fractura cuello húmero 1
Seguim apreciant una prevalença d’infeccions i tuberculosis.
Observem la repuntada assistencial del Dr. Viladot que es destacava 
com a traumatòleg i ortopeda i donava lloc a l’aparició de noves teràpies 
quirúrgiques ignorades fins ara per als cirurgians clàssics.
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Mútua General-Mujeres 
Metges Asssistensts: Viladot 7 - Tuneu 2 - Puig 2
Lesions: Espolon calcáneo 1 - Quiste muñeca 1 - Osteitis tíbia derecha 1 - 
Fractura pierna izquierda 1 - Fractura húmero 1 - Traumatismo 3 - Osteitis 
1 - Quiste mano 1

Veure el Detall de lesions  de 1952 a 1968 . Entre aquests anys s’explicaran 
principalment els metges que, en el conjunt dels centres, van marcar la 
seva activitat i estan registrades les intervencions, sense diferenciar els 
diferents tipus administratius. En alguns apartats no es posa el nombre 
d’intervencions, sinó només el nom. 

Any 1952
Viladot 92 –Soler 57 -  Puig 49- Tuneu 13 – Garcia Doncel 12 – Puig i Ball 
11 – Llatjós 3 – Herms 1.     

Any 1953
Les dades són bastant parcials perquè en els llistats de tres llocs d’activitat 
es dóna només el nom dels cirurgians o traumatòleg, sense xifres. Les que 
tenim són:

Puig, 42 (+3 sense dades) – Tuneu, 29 (+1); Viladot, 20 (+2); Hederich 
13 (+1); Soler 11,(+3); Puig i Ball, 7 (+3); Garcia Doncel, 3 (+1); Rius, 
2; Martínez 1 (+1); Amer, 1; Pons, 1; Blasco i Redondo.
Algun detall: Hederich 1 (va ser un passavolant, cirurgià d’un any d’estada); 
Martínez (cirurgià passavolant), - Pons 1 (capsalera). Els doctors Rius i 
Ribó són els metges que varen fer ortopèdia a Sant Joan de Déu fins que 
el doctor Viladot es va fer càrrec del servei. 
Dr. Blasco.-Metge forense. Premi extraordinari de medicina, especialista 
en neurologia. Va ésser metge de família a Santpedor i després metge de 
capçalera de la Seguretat Social a Manresa. Fou un pintor notable 

Ací s’enregistren molts lesionats de l’accident del Cremallera de Montserrat 
que ja en parlarem en un altre apartat.

Any  1954
Puig, 157; Soler, 49; Martinez, 17 – Tuneu, 15 – Viladot, 9 – Hederich, 6 – 
Redondo. 6; Garcia Doncel, 5; Isern, 2; Amer, 2; Selga, 1 (nen cremades); 
Blasco, 1; Pastor, 1 (Capçalera).   

Observem la persistència de tuberculosis i infeccions i un gran domini 
d’amputacions vers les fractures simples de dits. Les exostosis òssies corresponen 
a osteocondromes solitaris, o múltiples molt freqüents al Bages, constatant cinc 
famílies que pràcticament les comptabilitzaven totes. Comencen a aparèixer 
tumoracions d’os, fins ara inèdites. Destaquem l’activitat en traumatologia del 
cirurgià Dr. Puig. 

Any 1955
Puig 104; Tuneu, 59;  Soler, 58; Sanpera, 16; Puig i Ball, 13 – Martinez 
10  -  Viladot, 8; Isern, 8; Garcia Doncel, 3; Redondo 1; Bosch, 1.
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Apareix per primera vegada el Dr. Sanpera acompanyant al Dr. Garcia 
Doncel. Fem palès l’augment significatiu de la sinistralitat a partir d’aquest 
any 1955. Observem com els traumes purs  (Viladot, Tuneu i Sanpera) 
comencen a treballar. Quan surt un diagnòstic nou, posem el nom del 
metge assistent. No trobem l’apartat de Mútua General. Com que n’era 
director mèdic el Dr. Soler que era també director de l’hospital, suposem 
que els lesionats tenien ara un caràcter preferencial. A partir d’aquest any, 
els suposem inclosos en la resta de “enfermos distinguidos”, integrats en 
els malalts de pago a càrrec de Mútues Patronals.

Any 1956
Metges Assistents: Recasens 107, Tuneu 91, Puig 24, Isern 11, Soler 
36, García 9, Viladot 25, Martínez 3: Puig i Ball 9, Redondo 2,, Gomis 
(otorrino) 1, Sanpera 1, Doménech 1, 

Destaquem la irrupció del Dr. Recasens al escenari del Bages, de qui ja vàrem fer 
esment en un altra apartet. Evidentment era un excel·lent cirurgià que va venir 
a Manresa amb plaça de traumatòleg. No l’espantava res i va fer una entrada 
de cavall sicilià, a més amb un context d’ortopèdia inèdit fins llavors (4 peus 
bots, 1 peu pla, 1 peu varus, 2 espondilolistesis, 2 Pott...) Ah! i no pernoctava a 
Manresa. Anava i venia de Barcelona amb tren o taxi...  i quan treballava ho feia 
d’una forma incansable. Era l’admiració de les monges, encara sembla que sento 
a sor Antònia: Llàstima que sigui militar, que li agradi tan beure i que no tingui 
família... Fou una estrella fugaç - als quatre anys va demanar el trasllat a Melilla i 
el final no l’explico. Si algú me’l demana li relataré de bon grat però a cau d’orella 
puix no m’agradaria deixar-ho publicat.

Apreciem una major gravetat i complexitat dels accidents. Observem els primers 
enclavaments de tíbia i de fèmur. Cal explicar que els enclavaments es feien sense 
fressat intramedular. Es feia una exposició oberta de la fractura i es practicava 
un enclavament per via retrògrada. Quan el clau sortia per la epífisi proximal, es 
reduïa la fractura a celobert i s’empenyia el clau tan avall com es podia. No cal 
dir que tot es feia amb martellades a força bruta i que alguna vegada s’encallava 
el clau i no volia anar ni amunt ni avall. Llavors, s’embolicava el tros de clau que 
emergia per al segment epifisari o punt d’entrada, amb una gassa gran xopa amb 
sèrum i una talla també verda i es deixaven passar quatre o cinc dies. Llavors, 
a cops de martell el clau acostumava a reprendre el curs i camí normal fins al 
seu enclavillament correcte. (Per la reabsorció òssia o bé perquè el cirurgià havia 
recuperat forces). També a vegades, l’os s’estellava i se n’anava tot en orris. En 
aquest cas es refeia el trencaclosques amb lligadures de filferro... i lo de més cal 
deixar-ho a la més pura imaginació. També era freqüent que al final de tot plegat 
fos una dissortada osteomelitis que, cas de produir-se era per vida.

També podem observar com el gros de la traumatologia i ortopèdia, va passant 
els traumes d’ofici i els cirurgians van cedint camí i es van limitant a la petita 
trauma. Costava deixar-ho puig no oblidem que aquests traumàtics tenien la 
seva asseguradora que pagava a tant per peça o sia que en certa manera era una 
espècie de medicina privada que feia set a tothom. Bé continuem
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Any 1957
Metges Assistents: Puig i Ball 7, Puig 33, Garcia 20; Soler 44, Recasens, 
169;   Tuneu 165; Isern 9; Peydro 42,  Redondo 1,  Sabala 3; Pons, 1; 
Viladot 16; Amer, 2;  

Han pres posició de plaça dos nous cirurgians que s’esmercen en fer el seu 
paper en traumatologia si bé no amb la contundència dels anteriors. El Dr. 
Recasens segueix fent intervencions que fins ara no s’havien enregistrat al Bages. 
Ull, una sacralització LV tractada amb empelt !! – Cada cop és més reduïda, 
afortunadament, la beneficència. 

“Gran aumento de politraumatismos”. Concideix amb el boom de les motos 
de gran cilindrada. Manresa fou una de les ciutats d’Espanya amb més motos 
matriculades dels anys  1956-1962

Any 1958
Metges Assistents: Tuneu 89, Recasens 88, Amer 2, Puig i Ball 15, Soler 
45, Puig 14, Viladot, 1; García 6, Sabala 4, Isern 3, Bosch 1 i Peydro 3

Any 1959
Metges Assistents: Tuneu-Llorens, 179; (a més Tuneu, 12; Llorens, 8);       
Recasens, 168, Peydró, 119, Soler, 42, Puig, 29, Isern, 11, Pui i Ball, 10, 
Viladot, 10, Garcia Doncel, 8; Sabala, 5; Sanpera, 4; March, 3; Martín, 
2; Llatjós, 1; Rius, 1. 

Veiem que comença a treballar el Dr. Llorens. D’aqui endavant es posaran junts 
Tuneu i Llorens, perquè treballaven junts. 

Any 1960
Hi ha una manca àmplia de dades sobre el nombre d’intervencions 
atrbuïdes a cada cirurgià..  Només l’hem vist en un dels llistats, que 
correspon a malalts “distingits”. Els metges són:  Isern 20, Soler 37, 
Peydro 46, Tuneu-Llorens 124, Recasens 62, Martín 51, Viladot 7, García 
3, Sanpera 3.  També hi ha el doctor Puig en el de dones de beneficència, 
juntament amb Soler, Recasens i Peydró.

Accident curiós produït per la col·lisió d’un tractor amb una bicicleta. El tractor 
va impactar a la bici amb tanta potència que la va fer giravoltar com si fos una 
baldufa i el seient va actuar com si fos una barrina clavant-se al cul del ciclista i 
destrossant tot quan trobava al seu pas. Només va deixar el penis y els testicles 
que penjaven com una campaneta. I... va viure...i que Déu n’hi do!

Apreciem un augment considerable de la alta traumatologia amb presència de 
politraumatismes i polifracturats gravíssims. Els traumes començaven a guanyar 
terreny als cirurgians marcant posicions molt definides. Farem un incís per a 
parlar d’alguns tractaments.

Cremades extenses.- Es practicava neteja, rentat amb sèrum, buidat de butllofes 
i ampolles i després el que s’anomenava “curtit” de la cremada, o sia: Pintat dos 
cops al dia amb àcid tànic o violeta de genciana en solució aquosa. Es deixava 
el malalt despullat damunt el llit i amb una talla que no tocava el cos del malalt 
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i que es mantenia com una tenda de campanya. Durava el procés de dos a tres 
setmanes. Si no s’infectava, a vegades funcionava. Resultats incerts.

Si la cremada no era molt extensa - neteja, buidat d’ampolles, pintat amb violeta, 
cobertura amb linitul o tulgras i generosos embenats compressius d’aquells que 
sonaven a la percussió del dit com si es tractés d’un maó i que es canviaven cada 
vuit dies. Els anys 60, es començaven a practicar empelts tipus Reverdin que 
s’obtenien amb dermatoms força rudimentaris.

Per les escoliosis importants el sistema era força agressiu - es col·locava al malalt 
en una extensió contínua amb tracció doble per la pelvis i per el crani i progressiva, 
mentre el malalt tingués cura d’aguantar el dolor (unes tres o quatre setmanes) 
i després s’implantaven empelts als canals vertebrals i espinoses tipus Albee o 
Delajenière i en extensions considerables, de trenta a quaranta centímetres. Es 
col·locava després el malalt en un llit de reclinació durant tres - quatre mesos...

Com a curiositat assenyalem el fet de que algun cirurgià operava les sacralitzacions 
i lumbaritzacions vertebrals amb artrodesi mitjançant empelts lliures o fixats amb 
uns resultats desastrosos contemplats vint anys després...

Destaquem que qui desenvolupa el pes més important de l’ortopèdia es el Dr. 
Recasens. L’explicació es que el Dr. Viladot estava ja instal·lat a Sant Joan de 
Déu i que en els altres centres hi feia tan sols la traumatologia que li pertocava 
quan estava de guàrdia de la Seguretat social. El mateix podem dir del Dr. García 
Doncel.

El Dr.Tuneu ha muntat ja el seu equip integrat pel Dr.Llorens i el Dr. Sant i a 
partir d’ara els trobarem per tot arreu. Quan en fem esment dels mateixos els 
abreujarem amb les inicials T, Ll, S.

Per diagnosticar lesions de lligaments i menisc de genoll s’utilitzava una exploració 
novedosa : La pneumoartografia que consistia en injectar aire a l’interior del 
genoll per via externa, i practicar tot seguit una sèrie de radiografies en diverses 
posicions forçades del genoll. Val a dir que tothom les interpretava al seu aire i 
que difícilment s’arribava a un diagnòstic consensuat per varis facultatius.

Any 1958
Metges Assistents: T-Ll-S 201, Soler 12, Puig 18, Puig i Ball 7, Peydro 
14, Viladot 21, Isern 7, Recasens 32, Sanpera 16, Aymerich 11

Aquest any, el Dr. Tuneu va fer un viatge científic als Estats Units. Fóu molt 
profitós, doncs va portar el primer motor Stryker que va permetre fressar el canal 
medular d’ossos llargs per tal de practicar osteosíntesis a cel tancat sense obrir 
el focus de fractura.

Any 1962
Metges Assistents: T-LL-S 169; Aymerich 95, Puig 24; Soler, 10; Sanpera 
70, Isern 10, García 4, Viladot 31, Herranz 2, Peydro 10, Redondo 1

Els doctors Arranz i Recasens han deixat la plaça de Manresa en un concurs de 
trasllat. El Dr. García Doncel ha canviat la plaça de traumatologia per una vacant 
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de cirurgia. Les places han estat ocupades si bé interinament pels Drs. Sanpera, 
Aymerich i Llorens. El Dr. Sant és el traumatòleg ajudant de dues places (Viladot 
i Llorens).

Podem apreciar una davallada notable de la traumatologia exercida per els 
cirurgians en benefici dels traumes d’ofici. El Dr. Viladot ja no fa urgències (les 
fa l’ajudant). El Dr. Sanpera i el Dr. Aymerich intenten fer “equip” però no durarà 
massa. Només veuen urgències de la Seguretat Social i algun tràfic. El fort se 
l’emporta l’equip T-LL-S bàsicament perquè són els metges titulars de la majoria 
de companyies d’accidents i perquè sobretot cobreixen les 24 hores del dia de 
tot l’any.

Any 1963
Metges Assistents: (T,LL,S) 331, Puig 26, Aymerich 106, Soler 12, Viladot 
32, Isern 5, Tintoré 9, Sanpera 45, García 4, Peydro 2, Puig i Ball 11, 

El Dr. Sant fa ara pràcticament totes les urgències de beneficència, puix era 
parent del Dr. Soler i això li atorgava aquesta prerrogativa. Naturalment que era 
beneficència pura o sia, que no hi havia cap acte de cobrament. 

Fem notar el nombre important d’accidents enregistrats així com la seva 
complexitat que ha anat augmentant any darrera any. Actualment l’equip T-LL-S 
disposa ja d’anestesista si bé no encara de servei de reanimació. Els accidents 
descrits inclouen intervencions de craneotomia, traqueotomia, laparotomia, 
resecció intestinal, sutura o reseccio de vísceres, cirurgia toràcica, cirurgia 
vertebral, reanimació, tècniques totes elles que eren verificades pels mateixos 
membres de l’equip indistintament i lo que és més sorprenent en el mateix 
instant, o sia, un cop anestesiat i amb domini de les constants del malalt es 
procedia a solucionar tan les lesions viscerals com cerebrals, òssies per cada un 
dels membres de l’equip en un mateix temps.

Apreciem que nombrosos traumatismes amb commoció cerebral  acaben en 
“exitus”. No oblidem que no hi havien neurocirurgians i que encara tardarien vint 
anys a disposar de tècniques de diagnòstic tipus escànner o R.N.M. 

Ha vingut un nou traumatòleg amb concurs de trasllat: El Dr. Tintoré. Podem 
comprovar com la trauma pràcticament està desenvolupada ja pels traumatòlegs. 
Els cirurgians fan tan sols les lesions d’assegurats d’alguna mútua escadussera 
de la que són titulars. El Dr. Sant fa totes les urgències dels doctors Viladot i 
Tintoré, puix n’era l’ajudant titular. L’equip T-LL-S va agafant doncs una gran 
preponderància. 

Any 1964 
Metges Assistents: T-LL-S 395, Aymerich 127, Sanpera 86, García 3, 
Isern 6, Viladot 51, Peydro 3; Soler 3; Puig, 3; Batista 4 (cirurgià nou amb 
concurs de trasllat)

Pràcticament ha desaparegut ja la beneficència. Els cirurgians ja no fan 
traumatologia. El Dr.Viladot només fa urgències (Dr. Sant) puix treballa ja a Sant 
Joan de Déu a tot drap on desenvolupa l’ortopèdia. El Dr. García ja ha deixat la 
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trauma i fa cirurgia (ha demanat canvi d’especialitat en un concurs de trasllat). El 
director de l’hospital surt esporàdicament i pràcticament li fa la tasca el Dr. Sant.

El fort de la trauma (accidents de treball, trànsit, i assegurances privades en 
un 90% els porten a terme l’equip Tuneu puix és qui té més contractes amb 
companyies d’assegurances i a més qui hi dedica més hores (cobreix el 100% de 
tots els dies i nits de l’any). Ja explicarem a on conduirà tot això.

Els infermers d’aquesta etapa són el Pepe i el Manolo, la més genuïna estampa 
de Don Quijote i Sancho Panza respectivament. Bona gent però se’ls ha de donar 
canya perquè rutllin

Any 1965 
Metges Assistents: T-LL-S 440, Aymerich 152, Viladot 2, Soler 3, Batista 
8, Sanpera 71; Puig, 7; Isern, 2.

Sorprèn la quantitat de dits en resort i higromes operats. Devia anar a modes. 

Any 1966 
Metges Assistents: T-LL-S 220 -  Aymerich 85, Sanpera 31, Morales 5, 
Batista 5 i Puig 7. Per concurs-oposició veiem el Dr. Morales, cirurgià 
gallec format a Alemanya

Apreciem un sensible descens de la sinistralitat. La realitat és que hi ha un 
desplaçament dels accidents vers la Clínica de Sant Josep on es donaven millors 
circumstàncies per la pràctica burocràtica de les companyies d’ assegurances. El 
Dr. Viladot s’ha traslladat a Barcelona. La plaça de la Seguretat Social l’ocupa 
interinament el Dr. Sant. Ve també en concurs de trasllat el Dr. Lozano procedent 
d’Albacete i ben aviat el Dr. Sanpera es traslladarà a la Residència Joan XXIII de 
Tarragona. La seva plaça l’ocuparà interinament el Dr. Sant que se’ n farà càrrec 
fins l’any 76 en que la farà seva definitivament per concurs - oposició a Madrid. 
Ja ho explicarem més endavant. Ja no comptabilitzem malalts de beneficència

Ve també en concurs de trasllat el Dr. Lozano procedent d’Albacete i ben aviat el 
Dr. Sanpera es traslladarà a la Residència Joan XXIII de Tarragona. La seva plaça 
l’ocuparà interinament el Dr. Sant que se’ n farà càrrec fins l’any 76 en que la 
farà seva definitivament per concurs - oposició a Madrid. Ja ho explicarem més 
endavant. Ja no comptabilitzem malalts de beneficència

En els tractaments, s’aprecia la irrupció d’una nova arma ortopèdica: La 
ostiosíntesi, que vindrà orquestrada per l’escola de Scheneider de Davos per 
on passaran la majoria de traumes de l’època a fer els corresponents cursos 
acreditatius.

Any 1967
Hombres - Metges Assistents: T-LL-S 136, Aymerich 108, Sanpera 38, 
Lozano 52, Puig 18, Morales 9, Soler 2,  Amer 3, Isern 2.

Recordem que tan sols consten en aquest treball els lesionats que han estat 
ingressats i que estan inscrits d’aquesta manera en el llibre de registre. La + vol 
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dir RIP i només fem esmena dels que varen morir el dia d’ingrés. Els finats en el 
curs del tractament no en tenim constància.

Aquest any 67 fou molt pròdig en traumatismes que acabaren en RIP i en 
politraumatismes importants. Com veiem en els apartats corresponents figuren 
“Hombres y Mujeres” sense la cueta de “distinguidos”.

Any 1968
Metges Assistents: T-LL-S 268, Aymerich 101; Lozano 33, Puig 5, Isern 
3, Morales 4.  

UN CANVI L’ANY 1969.

El 1969 succeeix un fet important ja relatat en un altre apartat. L’equip Tuneu 
no pot assolir la diversificació del treball en un moment en que la sinistralitat 
ha augmentat d’una forma tan considerable. Resulta impossible mantenir un 
triple front: Hospital, Clínica, Consultora de la Canal. A més ja està en marxa 
la construcció del Centre Hospitalari per la qual cosa els accidents de treball i 
assegurances privades, es traslladen en bloc a la Clínica de Sant Josep.

Es un moment crucial. A aquesta envestida, les Mútues responen bé i secunden 
els desigs del Dr. Tuneu. La traumatologia a l’Hospital de Sant Andreu, a partir 
d’aquest moment anirà disminuint fins fer-se pràcticament testimonial. Serà 
quan l’alcalde Cornet emprengui la construcció de l’Hospital General i redueixi 
Sant Andreu a Hospital de Crònics i tercera edat. Fem un balanç numèric:

1969: Homes: 246 lesionats ( la majoria són de la Seguretat Social); Dones : 
135 

1970: Homes: 365; Dones: 97

1971: Homes: 46; Dones: 67

1972: Homes: 56; Dones: 61

Queda palès el ritme i grau d’activitat. No fem esment del tipus de lesions perquè 
resulta irrellevant però ja queda dit que en un 90% pertany a la Seguretat Social.

Canvis en la Clínica de Sant Josep. El paper de les monges

Rebobinem ara i fem marxa enrera i situem-nos a la Clínica Sant Josep, o també 
Sanatori Sant Josep com preferien anomenar-la les monjes, institució fundada 
l’any 1918,  on des que va acabar la guerra i a l’esser administrada per capital 
privat, malgrat tractar-se de les monges josefines de Sant Josep, van irrompre en 
força i des de el primer moment varen capitanejar amb certa soltesa l’evolució 
d’una cirurgia assistencial bastant preuada per al seu temps i amb un ritme 
progressiu important. 

Varen construir uns quiròfans nous (tres en total), una sala de parts, una sala de 
guixos, un quirofanet petit per emergències, una sala de raigs X força adient i tot 
ubicat en la mateixa planta ( segon pis) de forma que quedava tot molt funcional.
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Es varen edificar tres pisos i es dotaren d’habitacions gairebé totes de dos llits 
i en les dues ales de cada planta. Dos ascensors de gran capacitat facilitaven 
la movilitat del personal i malalts dins l’edificació. Una confortable sala per als 
metges amb una nevera on sempre hi havia quelcom fresc, marcava el disseny 
final de l’àrea de quiròfans.

L’anestèsia era a  càrrec de quatre monges: La “hermana” Joana Cano, la 
“hermana” Consuelo, i la “Hermana” Maria Jesús ensinistrades i ben dirigides 
per la tia d’aquesta última la “Hermana” Concepció Garatea, navarresa de soca-
rel, veïna de l’arbre de Guernica i a qui Manresa li deu molt malgrat que mai se 
li ha fet justícia. Ella era l’ànima de la cirurgia i traumatologia de la Clínica Sant 
Josep, puix la seva intel·ligència natural i la seva dedicació i bonhomia, varen 
marcar època fins ben enllà dels anys 80. La cuinera principal era la “hermana” 
Begoña, vasca de dalt a baix i que cuinava el bacallà com els àngels. 

La “jefa dels calers” era la “hermana” Huget, provinent del Priorat i llesta com una 
fura si bé també val a dir-ho excel·lent persona. La majoria de monges, malgrat 
que la casa mare era a Banyoles, provenien de Burgos i el personal auxiliar eren 
noietes d’aquella regió que en aquella època era força deprimida i que a canvi 
d’educació i “la vida” com es deia, constituïa una excel·lent mà d’obra i sobretot 
força barata. Alguna vegada feia florida alguna vocació que engreixava el gruix 
d’aspirants a la orde, però val a dir-ho era una rara excepció.

La anestesiologia va funcionar tal com hem descrit en un altre apartat fins l’any 
61 en què per primera vegada Manresa va gaudir d’un metge anestesista amb 
títol, el Dr. Lluis Figueras Oliveras, si bé només treballava per l’equip Tuneu. 
Fins l’any 70 Manresa no va tenir anestesista per totes les intervencions que es 
practicaven i de metges reanimadors i per tant la unitat de cures  intensives fins 
l’any 72.

L’infermer de la Clínica

Faltava descriure una figura clau: El Barrera de la Clínica. Ens referim al Domingo 
Rodriguez. Tothom coneixia el Domingo que té una història molt curiosa que 
descriurem breument.

El càrrec d’infermer era crucial en aquella època en tots els centres hospitalaris 
d’arreu. Es tractava habitualment d’un càrrec regentat per un personatge sense 
estudis, amb una estranya vocació hospitària dotat d’una intel·ligència i un 
sentit d’observació extraordinaris i que feien la tasca de metges de guàrdia, ATS 
d’urgència i “chico para todo”.

Doncs això era en Domingo. Es tracta d’un gallec nascut a Lugo cap allà l’any 26 
d’una família minifundista lo qual vol dir que ja des que va nèixer estava destinat 
a emigrar. I aixi va ser. El va enxampar la guerra i es va haver d’incorporar. Les va 
passar “canutes” i per postres acaba la guerra i el “reenganxen”,  el que equival 
a lo que li prolonguen la “mili” tres anys més. I a on? Doncs al Pirineu català a 
empaitar maquis. Bé, ja el tenim a Catalunya. Finalitza la seva creuada particular 
i busca feina. Després d’uns tempteigs en la construcció i la pagesia entra a 
treballar com a peó a les mines de carbó a Figols... Fins que un dia dissortat, 
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l’enganxa una furgoneta i li destrossa les cames. Traslladat a la Clìnica Sant Josep 
de Manresa és intervingut per al Dr. Viladot. Bé, li redueix les fractures, li ferma 
les ferides i després d’una perllongada situació de tracció contínua al llit inicia 
un calvari de guix darrera guix a l’esguard d’una guarició per callo sòlid. Això 
representa un total de sis mesos més o menys.

 Aquest temps l’aprofita el Domingo per a meditar, observar i aprendre. Perfila la 
idea de que el treball en una clínica és millor que en una mina. Portat per aquesta 
idea es fa seguidor de tots els metges i fica mà allà on pot. Els dos últims guixos 
del seu tractament se’ls canvia ell mateix tot sol fent les modificacions d’alineació 
que ell creu convenients, davant l’estupefacció de propis i estranys. Total, que 
abans d’un any, sap col·locar sondes, fer i controlar cures, fabricar benes de guix 
i fèrules de tot tipus, canviar malalts, etc. fins que esdevé imprescindible. Es 
guanya el lloc de treball per medis propis. Tots els metges tot just travessen el 
llindar de la Clínica demanen per el Domingo. I el Domingo és qui de nit passa 
per les habitacions, pren bona nota de lo que el seu gran sentit comú li esmerça 
i l’endemà dóna el comunicat al metge corresponent. Dr... mírese el enfermo del 
121 que no me gusta nada... cuidado con el 322 que me parece que se le está 
infectando. El yeso del 82 habrá que cambiarlo pues le está bailando y al 402 
mejor que antes de operarlo le hagan mirar el corazón pues me parece que no 
está en “cuendiciones”.

Això era en Domingo. Parlava una barreja de català i gallec que no tenia deixa i 
tot plegat li donava un aspecte de novela quasi de ciència ficció. Exposaré dues 
anècdotes.

 Primera: es presenta un bon dia en Domingo a la Superiora “Hermana” Iturralde 
i li esventa –Hermana vengo a verla para desirle que me caso.

Ay que bien Domingo que feliz que me haces! 

-Bueno pero es que en estas condisiones tienen c’asegurarme i subirme el sueldu 
pues con lo que me dan no pueden vivir dos 

-Pero Domingo, tu sabes lo que me pides? Esto es imposible. Veremos más 
adelante cuando mejore la situación...

-Bueno Hermana, no se hable más, pues entonses no me caso i me ajunto i ya 
se las arreglará ustedes con el padre celestial.

No cal dir que a la setmana justa estava cotitzant per a la Seguretat Social i amb 
un augment de sou.

Ja casat, les monges varen fer el que feien sempre, o sia, una visita de protocol al 
pis dels nuvis. S’havien instal·lat en un pis del carrer Sant Maurici i el Domingo 
hi tenia un periquito amb qui s’esbravava quan tornava cansat a casa. Total que 
l’Ermínia obre la porta entren les monges i el periquito les hi etziba: “Putas de 
monjas” qui us ha parit...Sense comentaris.

Aquest personatge fou vital per al funcionament de la Clínica des del 1948 fins 
el 1970 en què es traslladà al Centre Hospitalari. Com era?.. Doncs baix, ferreny, 
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amb cara de “picapiedra” però amb un cor d’or i una capacitat per al treball 
extraordinària i sorprenent en tots els aspectes. Entre la guerra i viure voltat 
de monges, s’havia tornat molt anticlerical. Doncs bé, jo recordo el seu final. 
Era l’any 88 i estava sentenciat de mort per un càncer de fetge. Ell n’era ben 
conscient. Em va cridar un dia i em digué textualment: mira Dr. S. me voy pero 
hágame un favor, por lo que pudiera ser llame a Mosen Luis para que me arreglen 
las maletas, no fuera caso que resultara cierto lo que predican. 

Els metges. La Clínica de Sant Josep

Ara faré un repàs de la tasca quirúrgica que es va desenvolupar a la Clínica 
Sant Josep des del any 1944 en que n’he pogut trobar un registre complet. 
No ho farem amb el detall de la descripció de feina feta al Hospital doncs 
seria molt pesat, però farem esment de l’activitat i la tasca de cada metge 
en particular. Obviarem els diagnòstics puix són molt semblants als que es 
relataren a l’Hospital de  Sant Andreu. Farem parada quan hi hagi algun 
fet digne d’una descripció apart. Aquí no hi ha distinció entre homes, 
dones, distingits o pobres.Tots pertanyen a una mutualitat o a “su familia” 
lo qual vol dir que paguen. Anirem esmentant les diverses mútues que 
treballaven a Manresa a fi i efecte de que ens hi anem familiaritzant i 
puguem apreciar la seva evolució.

Any 1944. Ingressos: 923 
Metges Assistents: Traumatòlegs-Cirurgians: Tuneu pare, Redondo, 
Dalmau, Otero, Moragas, Claret, Lluís Puig, Navés, Soler i Masoliver.
Altres facultatius Tomàs, Montardit, Isanta, Planell, Iturriagagoitia 
(otorrino) i Llatjós tocòleg. 
Mútues asseguradores: L’Abella, Mútua Manresana, Policlínica Manresana, 
Artesans, Anònima Manresana, la Verdadera, Catalunya S.A.Mutua 
Regional, i “Su família” (equival en realitat a medicina privada, sense 
mútua).  
Curiositat: Es varen operar 168 “ hipertrofias amigdalares”.
Durada màxima d’estància en Clínica: Pié varo congénito doble acompañado 
de genovaro operat pel Dr. Otero:  17 mesos

1945. Ingressos: 1100
Metges Assistents: Tuneu, Redondo, Masoliver, Dalmau, Soler, Nubiola, 
Isern, Corbera (cirurgians traumatòlegs) d’altres facultatius Penya, Ribó, 
Iturriagagoitia, Selga, Barbero, Saló, Novelles.
Mutuas Aseguradoras: L’Abeja,  Mutua Manresana, Cataluña S.A., 
Policlinica, Caja de Seguros Reunidos, Asepeyo, la Verdadera, Urbana y 
Sena, Seguros Ibérica, La Boreal,  i “Su Familia”.

Destaquem 440 hipertròfies amigdalars. Durada màxima d’estada en 
Clínica:  Fractura tíbia i peroné, cinc mesos (Dr.Masoliver).
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1947. Ingressos: 1512
Metges Assistents: Dalmau, Redondo, Nubiola, Amer, Rovira (uròleg), 
Novelles (otorrino), Barbero, Saló
Mútues Asseguradores: : Asepeyo, Montepío Textil, Policlínica, Su Familia

Manquen dades d’aquests primers anys.Montepio textil és l’assegurança 
de malaltia que pertany a la indústria tèxtil i que tenia establert contacte 
exclusiu amb la Clínica. El metge titular n’era el Dr. Redondo

1949. Ingressos:  1357
Metges: Viladot, Tuneu, Garcia Doncel, Redondo, Soler, Isern, Dalmau, 
Lluis Puig, González (pulmó), Alberti (ginecòleg), Rovira ( uròleg), March 
(otorrino) i Dra. Sardans (ginecòleg)

Arriben ja els traumes d’ofici. Durada màxima d’estada en Clínica: fractura 
de fèmur i desgarro teixits: 6 mesos i mig

Mútues Asseguradores: Asepeyo, Assurances Generals, Montepio Textil, 
Mútua Balear, Espanya S.A., Caja de Previsión y Socorro (Tuneu) la Boreal 
Médica, Policlínica Manresana, Su Familia.

1950. Ingressos:1553
Disposem ara ja de dades completes. Farem constar per tant el nombre 
d’accidents : atesos per cada facultatiu.  

Metges  assistents. Garcia Doncel 31, Dalmau 6, Viladot 47, Redondo 41
Tuneu 26, Planell 1, Isern 1, Soler 4, Otero 4.
Això es lo que fa referent a traumatismes.

Altres metges que atenien altres patologies aquest any tenim: Penya, 
Rovira (neurocirurgià que va verificar una resscecció de nervi lumbar 
), Puig i Ball, Herms, Blasco, Pomerol (uròleg), Hernández (uròleg), 
Gómez Ruano (uròleg), Novelles (otorrino), Soler Terol, Pastor, Montardit, 
Dra. Salvador (pediatra), Bosch, Trullàs (radioleg), Casanovas, Badal ( 
transfusor analista)

Fem esment de que ja disposem de dades de tots els metges que intervenen 
a la Clínica, si bé els traumatismes o més genèricament la traumatologia 
l’esmerçaven exclusivament traumatòlegs i cirurgians.

El Dr. Redondo i el Dr. Otero pràcticament només treballaven a la Clínica. 
El Dr. Redondo feia molta traumatologia perquè era el metge particular del 
Montepio Textil, Catalunya S.A., Policlínica Manresana i Mútua Catalana. 
el Dr. Otero feia poca traumatologia, pràcticament la del Centre Mutual 
Artesano de qui n’era titular i que després va passar al Dr. Redondo.

El Dr. Otero era un cirurgià molt hàbil del qui recordo com a raresa que es 
deixava l’ungla del cinquè dit molt llarga i que la utilitzava per a dissecar 
el coledoc i el cístic quan feia una intervenció de vies biliars. No ho he vist 
fer mai més a ningú.



172 Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 103-198, ISSN: 0213-0718

Francesc Sant i Figueras

El Dr. Tuneu era titular d’Assurances Generals, Caixa de Previsió i Socorro, 
l’Abeille Winterthur, Mútua Regional, Mútua Manresana, Zurich Hispania i 
estava en tractes amb la família Serra Sallent (Asepeyo)

Mútues Asseguradores: Montepio Textil, Asepeyo, Policlínica Manresana, 
Mútua Balear, Cataluña de Previsión Social, Asepeyo, Assurances 
Generales, l’Abeille, Mútua Manresana, Winterthur, Caja de Previsión y 
Socorro, Polimutual Hispánica, Mútua Regional, La Barcelonesa, Mútua 
Artesanos, El Universo, La Ibérica, Mutua Balear, La Constancia, España 
Vitalicia, Fènix Mutuo, Renfe (autoasseguradora-titular Dr. Bosch metge 
de capçalera), Plus Ultra, Financiera Nacional y Su Familia. Les mútues 
proliferaren com a bolets. 

Els diagnòstics i els tractaments es poden acoblar amb els que trobaven 
a l’Hospital de Sant Andreu. Per això no els repetim. Pràcticament no 
trobem ortopèdia. Persisteix el tipus de traumatologia de guerra. 

1951.  Descripció de les Mútues
Ingressos: 1675
Metges Assistents: Viladot 11, Redondo 32, Isern 4, Soler 34, Tuneu 43, 
García Doncel 42, Otero 4, Lluis Puig 2.
D’altres facultatius Peña (pneurosiquiatra que practicava moltes puncions 
lumbars), Tuca (dentista) que feia extirpacions de quists de maxilar, Rafat, 
Francàs, Bustenga, Gómez Ruano, Girons (metge de les mines de Fígols) i 
Pomerol. Es consoliden els traumatòlegs i els cirurgians en l’afer traumàtic 
i van desapareixen els capçaleres i internistes. 

El Dr. Soler està fent la seva millor campanya dins la traumatologia si 
bé es prudent i no es fica en llibres de cavalleries. Aviat es traslladarà 
definitivament a l’ hospital d’on en serà director fins a la seva mort. També 
el trobarem de director a Sant Joan de Déu si be allà només va fer feina de 
direcció i més aviat de tipus testimonial que efectiva tal com es portaven 
aquells càrrecs aquella època.

Mútues Asseguradores. 
A partir d’ara donarem compte dels accidentats de que es feia càrrec cada 
asseguradora ja que els disposem complets a partir d’aquest any: 
Asepeyo 40 - España S.A. 6 - Fénix Mútuo 2 - Policlínica Manresana 21- 
Verdadera Union 2 - Montepio Textil 44- Artesans 3 - L’Abeille 3 - Mútua 
Catalana 3 - Companyia Telefònica 1- Plus Ultra 2 - Caja Nacional Vasco 
Navarra 2 - Assicuracioni Generali 6 - Agropecuaria 2 - Ibérica 2 - Mútua 
Regional 3 - La Constancia 2 - Caja de Previsión y Socorro 5 - Zurich 2 
-  España Vitalicia 2- Caja Nacional 2 (Era la Mútua Patronal obligatòria 
de les empreses públiques que no fossin autoasseguradores, com la 
Telefònica) - Mutualidad de San José 1- Mútua Manresana 7 - Montepío 
Manresano 1 - Verdadera Unión Española 3 - Mutua Balear 1- La Monegal 
(Dr. Isern) 2 - Universo 4 - Polimutual Hispànica 3 - Su Familia 25...... Ja 
es van veient les tendències.
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1952. Ingressos: 2111
L’augment d’ingressos es clarament a favor de la traumatologia 
Metges Assistents: García 41, Redondo 43, Soler 25, Tuneu 58, Isern 8, 
Viladot 11, Puig 3, Otero 2, Puig i Ball 2, Masoliver 1, Vila-Brich 2 
Altres facultatius: Torné (cirurgià), Gironés, Barbero, García (otorrino), 
Rovira, Alvarado (dermatòleg), Reyes (neuròleg), Castellà (obstetra).
El Dr. Vila-Brich fóu un traumatòleg que va fer una substitució de tres mesos 
el Dr. Lluís Puig que va anar una temporada a un hospital d’Alemanya, on 
per cert li extirparen les amígdales amb crioterapia lo que fou una gran 
novetat dins d’aquella època.
Acusem l’absència del Dr. Dalmau, excel·lent cirurgià que dissortadament 
morí aquest any.

Anotem: Un meningocele, sis mals de Pott, i els primers galindons 
operats a la Clínica (Dr. García Doncel). Es comença a veure l’ortopèdia: 
dues meniscectomies, tres laminectomies, tres paràlisis infantils, dues 
transposicions tendinoses.

Mútues Asseguradores (s’esmenten només les que tenen 10 registres o 
més)
Montepío Textil 77 - Polimutual Hispanica 11 - España, S.A. 10- Mutua 
Manresana 10- Asepeyo 25 - Policlínica Manresana 14 - Asepeyo 24 
- Su Familia 28 - Cada Mútua fa la seva guerra per a captar pòlisses. 
Aquest fet va marcar el naixement embrionari del Centre Hospitalari com 
demostrarem més endavant.

1953. Ingressos 2112
Metges Assistents: Redondo 46, Tuneu 65, Soler 18, Isern 3, García 70, 
Otero 2, Puig 3, Viladot 33, Sans 19, Peña 2 - l Dr. Sans Gassió és un 
metge militar que ha obtingut plaça de la Seguretat Social a Manresa per 
concurs d’escales. Fou també metge forense
Metges nous procedents de la Seguretat Social d’aquest any 1953: 
Martínez ( cirurgià), Pérez Soler ( cirurgià), Ponce de León (uròleg) i 
Rosselló (otorrino)

Mútues Asseguradores: Asepeyo-Occidente 46 - Montepio Textil 62 - 
Policlínica Manresana 13 - Polimutual hispánica 10 - Mútua Manresana 
15 - Su Familia 71 -- Donem fe de la gran nombre d’ingressos totalment 
privats que es produïren aquest any 1953. 

D’aquest any 1953 hem de deixar constància d’un fet important: El 
descarrilament del cremallera de Montserrat, que va ser el mitjà de 
transport que utilitzà el rei Alfons XIII i el seu seguici les tres vegades 
que féu estada a Montserrat, l’any 1904, l’any 1908 i el 1929. Bé, 
l’esmentat carrilet el dia 25 de juliol de 1953, a la recta del Pastor, a prop 
de l’encreuament de la via amb la carretera de Montserrat, on el pendent 
és del 12% , va tenir  una avaria a la tercera màquina la número cinc que 
duia per nom Abat Deás , va fer que comencés a baixar i envestir el quart 
comboi i tots dos el cinquè.
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El balanç final va ser de vuit morts i vora dos centenars de ferits de diversa 
consideració. El parlar de l’Hospital, feren ressenya dels ferits que allí 
ingressaren. A la Clínica hi ha constància de 35 ingressos. Es curiós el fet 
de que no consti el nom del metge que es va fer càrrec de cada accidentat. 
L’explicació es que es va constituir un equip mèdic d’emergència, tan a 
l’Hospital com a la Clínica integrat per traumes, cirurgians i algun capçalera 
llençat i al llibre de registre figuren com a “equipo médico habitual”, potser 
com a referència remota i premonitòria d’un altre equip que tots recordem.

Aquest trenet tan simpàtic d’accés al Monestir, restà fóra de servei fins l’any 
2003 en què tornà a recuperar-se si bé totalment restaurat i modernitzat 
però conservant el mateix encant de trajecte.

1954. (año Mariano). Ingressos: 2403
Metges Assistents: Tuneu 51, García 88, Viladot 96, Sans 33, Redondo 
48, Martínez 2, Puig 3, Isern 4, Herms 1 (capçalera) i Rafat 1 (otorrino)

Mútues Asseguradores: Montepio Textil 74 - Asepeyo 67 - Policlínica 
Manresana 18 - Polimutual Hispánica 14- Mútua Manresana 18 - 
Occidente 13 – Su Familia, 45.  I també altres 25 mútues més amb xifres 
inferiors a 10 inscripcions.

Metges de nova aparició: Dr. Josep Maria Pons (capçalera), Antoni 
Pesarrodona (ginecòleg), Balaguer (internista), Nubiola (ginecòleg-
consultor) i Dra. Carme Salvadó i Saumell (pediatra).

Assegurances Serra Sallent nascuda a Manresa es disgrega en dues 
companyies, una d’assegurances d’accidents de treball, Asepeyo, i un 
altra que es constituirà en asseguradora d’accidents de trànsit -Occidente. 
Seran llurs directors generals els fills dels fundadors de l’entitat els germans 
Serra Santamans, també manresans d’origen si bé un viurà a Barcelona i 
l’altra a Madrid.

1955. Ingressos: 2557
Metges Assistents: Tuneu 90, Viladot 129, García 111, Soler 1, Isern 1, 
Redondo 46, Sans 45, Martinez 2 i Otero 2
Fem constar aquest any el tractament quirúrgic de 16 mals de Pott i 
l’ingrés de setze poliomelitis agudes 
Mútues Asseguradores majoritàries: Mútua Manresana 27 - Montepio 
Textil 86 - Polimutual Hispánica 28 - Occidente 25 - Asepeyo 70 - Su 
Familia 54 – Les altres no arriben a 10  registres.

1956. Ingressos:2901
Metges Assistents: Redondo 58, Tuneu 84, Garcia 119, Viladot 63, Sans 
2, Puig 2, Isern 3, Peydro 2, 
Metges de nova aparició: Vilas (otorrino), Domènech (uròleg), Crespo 
(otorrino), Soler (ginecòleg), Corrons (cardiòleg) i Goltresa (neuròleg).
Trobem dues llevadores: Sra Flora i Sra. Basora.
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Podem comprovar que a l’igual que veiem a l’Hospital, la traumatologia 
l’exerciten ja els traumatòlegs i els cirurgians pràcticament es limiten a 
desbridaments. Un nou cirurgià entre en escena a la Clínica el Dr. Peydro 
que bàsicament treballarà a l’Hospital.

O sigui, els especialistes tenen preferència d’actuació en un sol Centre, ja 
sia per comoditat o per sentimentalisme romàntic. Així el Dr.Isern serà el 
cirurgià de l’Hospital ho  serà de la Clínica (si bé aquest serà un veritable 
tot terreny puix es l’únic que seguirà fent de tot i a porfídia. Recordem que 
és el darrer que resta dels formats a la guerra i també que era el titular de 
moltes companyies d’assegurances i que per tant li corresponia tocar per 
contracte moltes tecles. Ja no veiem el Dr. Soler, puix sent com era director 
de l’Hospital calia monopolitzar una sola bandera.

Com a tractaments o causes d’ingrés interessants trobem: 17 Mals de 
Pott; 12 Paràlisis Infantils. Tot un rècord.  - Curiositats: El 21-06-56 el 
Dr. Rafat opera 12 amigdalectomies i el 20-09-56 es registre un tètanus 
neonatorum.

Mútues Asseguradores: N’hi ha 45, de les quals només 7 arriben als 10 
registres:
Occidente 19 - Montepío Textil 105 - Asepeyo 67 - Mútua Manresana 
22 - Polimutual Manresana 14 - Polimutualhispánica 14- Su Familia 44. 
Altres 5 mútues arriben als cinc registres.

Comprovem com es multipliquen les companyies d’assegurances. Quan es 
tracta d’un malalt o malalta que pertany a un convent o ordre religiosa, el 
que paga consta no com “Su Familia” sinó com “Sus Hermanos”

1957. Ingressos: 3145
Metges Assistents: Viladot 126, García 53, Redondo 53, Zabala 55, 
(Seguretat Social 9), Tuneu 19, Recasens 1, Isern 1, Otero 3, Rius 3, 
Puig 2
Metges nous: Iranzo (cirurgià), Latorre (ginecòleg), Guillermo (ginecòleg), 
Gultresa (endocrino), Gandullo (Otorrino), Rius (cirurgià), Arumí (derma-
tòleg), Bayona (nefròleg), Subirà (pediatra) i Guitart ( obstreta). El Dr. 
García Doncel aquest any canvia la seva plaça de traumatòleg per una de 
cirurgià, mitjançant un concurs de trasllat.
Fem constar aquest any l’atenció a 20 mals de Pott, 10 paràlisis infantils, 
6 tètanus.

Mútues Asseguradores: Asepeyo 48 - Polimutual Hispánica 23 - Montepío 
textil 64 - Mutua Manresana 25 - Occidente 23 - Polimutual Manresana 
21 - Su Familia 74 (74 ingressos privats. Déu n’hi do no!). 

1958. Ingressos 3579
Metges Assistents: Zabala, Tuneu 132, García 74, Redondo 82, Viladot 
156, Rius 13, Puig 12, Otero 3, Peydro 1, Isern 2, Martín 3
Mútues Asseguradores: Montepio textil 81 - Polimutual 12- Asepeyo 81- 
Mútua Manresana 25- Polimutual Hispánica 14 - Policlínica Manresana 
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18 - Occidente 90 - La Unión 13 – les altres  no arriben a 10 inscripcions. 
56 Mútues Asseguradores comparteixen la sinistralitat laboral de la nostra  
comarca. 

Constatem encara 15 Mals de Pott i 4 tètanus. Ja no fem referència a cap 
nou brot de poliomielitis.

1959. Ingressos: 3696
Metges Assistents: Zabala 9, Redondo 88, Tuneu 113, García 28, Peydro 
9, Viladot 126, Martín 44, Otero 2, Jubert 1, Puig 4, Recasens 1, Rius 
3, Llorens 12
Metges nous: Molins (Digestoleg), Sra Basora (comadrona), Bordes,  
digestòleg, Bayona (uròleg), Burgués (cirurgià)
Els doctors Llorens i Sanpera entren en l’escena assistencial de la Clínica. 
El Dr. Sanpera ve esporàdicament des del Hospital Militar de Barcelona. 
El Dr. Llorens farà ben aviat equip amb el Dr. Tuneu. Un any i mig més 
tard se’ls hi afegirà el Dr. Sant. El doctor Zabala és baixa a partir de març.
Mútues Asseguradores: Montepio Textil 47 - La Española 14- Polimutual 
Hispánica 26 - Caja nacional 23 - Asepeyo 50 - Cataluña 10 - Mútua 
Manresana 19 - Occidente 14 - Verdadera Unión Española 4 - Su Familia 
76 – Les  altres 43 no arriben a les 10 inscripcions.  - O sigui que el gruix 
més important d’ingressos correspon a la via privada. Apreciem: 7 Mal de 
Pott, 3 Polios i 4 tètanus.

1960. Ingressos: 3630
Metges Assistents: Tuneu 116, Redondo 89, Viladot 81, Peydro 17, 
Martín 37, García 38, Puig 10, Rius 9, Sanpera 2, Recasens 1, Isern 3, 
Llorens 7
Mútues Asseguradores: Policlínica Manresana 12 - Caja Nacional 21- 
Mútua Manresana 27 - Montepio Textil 25 - Asepeyo 33- Polimutual 
Hispànica 15 - Occidente 24 - Su Familia 75. - Entre 5 i 9 registres es 
troben: Verdadera Unión 5 - Mutualidades Laborales 7 - Mútua Catalana 6 
- Adriática 6 - Mutualidades Laborales 9 - Pensionistas 7- Gremial Medica 
8 - Mutua Regional 9 - 18 de Julio 7 - España 6 - La Unión 7 - Mútua 
General 6 - L’Abeille 7 - Assicurazioni Generalli 6 - Adriática 7- Navieros 
Asseguradores 7 - Verdadera Unión 9 - Bilbaina 7- Vasco Navarra 6 - 
Artesanos 7 - Catalana 6 - Unión y el Fénix 7 - Zurich 9 - Fiatc 5 - Caja 
Previsión y socorro 7 - Covadonga 5 i altres 15 que no arriben a 5 registres. 

1961. Ingressos. 3555
Metges Assistents: Redondo 95, T-LL-S 122, Recasens 5, García 35, 
Viladot 58, Martín 3, Puig 5, Peydro 4, Isern 3, Otero 2, Sanpera 51, 
Aymerich 3, Cabot 1

Aconsegueixen plaça de la Seguretat social a mitjans d’any el Dr. Sanpera 
i el Dr. Aymerich al omplir les vacants que deixen els doctors Recasens i 
Martín. 
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Per altra banda, es constitueix com equip de traumatologia i amb règim 
de societat els doctors Tuneu, Llorens i Sant que de mica en mica aniran 
assolin tot el gruix de la trauma corresponent a companyies d’assegurances 
per accident de treball, trànsit, i assegurances individuals tal com vàrem 
relatar al referir-nos al hospital de Sant Andreu. El Dr.Cabot, el 15-5-61 
ve a operar el Dr. Tuneu de menisc intern amb la col·laboració del seu 
equip. Per cert que va fer un curs molt tumultuós, com acostuma a passar 
amb els casos de compromís. Va fer hidrartrosi, artritis, etc. Al final tot es 
va resoldre. Recordem que els doctors Llorens i Sant cobreixen totes les 
urgències dels doctors Martín, Recasens i Viladot.

Mútues Asseguradores principals: Asepeyo 50 - Zurich 12 - Caja nacional 
33 - Policlínica Manresana 12 - Montepío Textil 30 - Occidente 10 - 
Polimutual Hispánica 12 - Polimutual Manresana 10 - Su familia 53 – 
altres amb menys de 10 inscripcions. 

1962. Ingressos 3673
Metges Assistents: Redondo 89, Peydro 3, T-LL-S-212, Aymerich 46, 
Sanpera 79, Peydro 3, Puig 7, Otero 2

Mutues Aseguradoras: Asepeyo 47, - Montepío textil 45 - Mutua 
Manresana 14 - Zurich 10, - Polimutual 12, - Caja previsión y socorro 
10, - Caja Nacional 14 - Su familia 69

1963. Ingressos 3842
Metges Assistents: Sanpera 48, Redondo 72, García 33, Viladot 110, 
T-Ll.-S 250, Aymerich 5, Otero 5, Peydro 3, Puig7, Tintoré 21, - Anotem 
la incorporació del Dr, Tintoré, nou traumatòleg corresponent al darrer 
concurs de trastllat.

Mutues Asseguradoras: Catalana 10 - Asepeyo 72 - Pensionistas 22 - 
Gremial 14 - Caja Nacional 45 - Montepio textil 48 - Mútua Manresana 
14 - La Española 10 - Occidente 16 - Caja Previsión y Socorro 14 - 
Polimutual Hispánica 10 - Polimutual Manresana 12 - Políclinica 12 - La 
Española 10,- Assurances Generals 14 - Assecuracioni Generalli 12 - Su 
familia 78  --- També s’esmenten altres 37 entitats amb un nombre menor 
d’inscripcions. 

1964. Ingressos:4401
Metges Assistents: Sanpera 128, Redondo 81, García 22, T-LL-S 299, 
Viladot 58, Aymerich 54, Puig 7, Peydro 3, Batista 2 ( cirurgià).

S’aprecia ja un gran distanciament en la traumatologia que practiquen els 
traumatòlegs i la que venen fent els cirurgians. Aquests segueixen en la 
traumatologia ben bé de guerra (reducció-guix). La traumatologia imposa 
ja noves tècniques, cada cop més quirúrgiques-osteosíntesis, cerclatges, 
enclavaments...  A més s’imposen ja les técniques ortopèdiques-injerts, 
meniscectomias, peus plans, cavus, deformitat de dits i congènites, 
transposicions tendinoses, peus bots, etc.
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Mútues Asseguradores: Asepeyo 81 - Pensionistes 30 - Gremial 12 - 
Caja Nacional 30 - Montepío textil 42 - Mútua Manresana 14 - Mútua 
General 10 - La Española 17 - Occidente 29 - Caja previsión y socorro 
20 - Polimutual Hispánica 14 - Polimutual Manresana 12 - Zurich 12 - 
Verdadera 12 - Mutua Regional 10 - Mútua San Ignacio 6 - Su Familia 59

1965. Ingressos 4375
Metges Assistents: Sanpera 82, T-LL-S 485, Redondo 76, Viladot 14, 
Aymerich 60, Puig 1, García 1, Peydro 3.

Es destaca d’una manera notable la laboriositat del equip verd (T-LL-S) 
anomenat així perque foren els primers en adoptar aquest color en els 
pijames de quiròfan. Assolien pràcticament totes les guàrdies de festius i 
nocturns.

Mutues Asseguradores: Polimutual Hispánica 12 - Polimutual 10 - 
Asepeyo 82 - Pensionistas 22 - Occidente 18 - Montepío textil 49 - Caja 
Nacional 10 - Caja Previsión y Socorro 12 - Policlínica Manresana 18 - Su 
Familia 68 - Mutua Manresana 14.  Entre les que tenen un nombre menor 
de registres recordem: la Mutualitat de Futbolistes, amb 3 i la Clínica del 
Dr. Robreño amb 2. - Segueix, doncs,  la proliferació de mútues i el ball de 
mutualistas o millor dit de pas d’assegurats d’una mútua a l’altra.

1966. Ingressos 4530
Metges Assistents: T-LL-S 577, Aymerich 63, Redondo 66, Sanpera 
64, Viladot 3 (privats) -- El balanç és contundent. Pràcticament tota la 
traumatologia d’accidents de treball i trànsit la desenvolupa l’equip verd 
i la trauma i ortopedia derivada de la Seguretat Social en règim de col.
laboradores és majoritària de l’ equip Tuneu. Veurem més endavant on 
condueix això.

Mútues Asseguradores: Caja Nacional, 201 – Asepeyo, 59 – Occidente, 
32 – Montepío Textil, 28 – Mútua Manresana, 17 -  Mutua General 12 
- Caja Previsión y Socorro 10 - Su Familia 85 ---- i segueixen altres 58 
entitats  (amb menys registres. 

O sigui: 65 entitats (a més dels que consten, a efectes nominals com 
a “Su familia”, que és un pagament no mutual). Hi ha una primera, 
molt destacada, Caja nacional.  Caixa Nacional és tot Seguretat social. 
Comprovem un marcat  predomini d’Asepeyo vers les altres mútues. És clar 
que fem una valoració indirecta, puix el barem en el càlcul de sinistralitat 
no és el mateix que el nombre de pòlisses contractades. Però vaja és un 
índex fiable per a tenir una idea aproximada de com anaven les enquestes. 

1967. Ingressos: 4893
Metges Assistents: T-LL-S 542, Sanpera 120, Aymerich 105, Redondo 
52, Lozano 35, Puig 1, Peydro 1 – -- El mes de març tenim una cara nova: 
el Dr. Lozano, provinent d’Albacete amb motiu d’un concurs de trasllat.
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Els cirurgians ja s’han pràcticament retirat de l’afer trauma. Tan sols actua 
el Dr. Redondo que manté les seves quatre mútues i els pensionistes. 
L’ajuda el seu fill, el Redondo Arola si bé no ho fa de bon grat. Els colls 
de fèmur i fractures clarament quirúrgiques les encomana al seu amic Dr. 
Sant. Té un gendre que aviat acabarà la carrera i que malgrat li agradaria 
fer digestologia o pediatria, ell com a sogre i pensant en un futur li ficarà 
al cap que faci trauma. A tal fi el posarà a roda amb el Dr. Sant perquè es 
foguegi i en faci l’aprenentatge. Ja ho comentarem més endavant. 

La trauma es fa cada cop més quirúrgica. Es prodiguen ja les 
osteosíntesis, enclavaments i cerclatges amb filferros i els genolls es fan 
tots per artrotomia. Les lesions del nervi safè són freqüents (neurinoma 
postquirúrgic) i es consideren una complicació de força risc. Per això hi 
ha virtuosos com el Dr. Navés de la Mutualitat General Esportiva que 
practiquen meniscectomias a través d’una incisió poc més amplia que 
d’un centímetre. La medicina assistencial esportiva es va desenvolupant 
de forma ràpida, els futbolistes pertanyen a la Mutualitat de Futbolistes 
de qui n’es director el Dr. Joaquim Cabot i la resta d’esportistes ( bàsquet, 
gimnàstica, natació, etc.) a la Mutualitat General Esportiva de l’esmentat 
Dr. Navés. La pugna entre ells es gran i té repercussions curioses a través 
de la prensa esportiva (disparitat de criteris vers diagnòstics o tractaments 
etc.). El Dr. Tuneu es del clan Cabot i durant un període de temps treballa 
per al F.C. Condal, filial del Barça que amb els anys serà el Barça B .

Mútues Asseguradores:  El nombre més alt de registres és el “Su Familia”, 
és a dir el ingresos privats, amb 102 – Segueix Asepeyo amb 66 i després 
Caja nacional (la Seguretat Social) amb 45 i amb xifres menors:  Occidente 
18 - Mútua Manresana 30 - Catalunya 10 - Laborum 12 - Unión Española 
de Explosivos 10 - Jubilados 12

Aumenta de manera molt significativa el nombre d’assegurats de la 
Seguretat Social (Caja nacional) atesos a la Clínica. Els malalts prefereixen 
ésser tractats a la Clínica enlloc de l’Hospital de Sant Andreu. Ara bé, 
els grans traumatismes (trànsit) són traslladats bàsicament a l’ Hospital. 
La raó és ben simple. El director de la Creu Roja que té en exclusiva 
les ambulàncies és el Dr. Joan Soler Cornet, que també n’és director de 
l’Hospital de Sant Andreu. Entesos?

1968. Ingressos: 4943
Metges Assistents: T-LL-S, 809; Redondo 62, Sanpera 11, Aymerich 128, 
Lozano 33, Morales 2, 

A primers d’any el Dr.Sanpera participa en el concurs a cap de Servei de 
trauma de la Residència de la Seguretat Social Joan XXIII de Tarragona 
i el guanya. El seu trasllat deixa una plaça vacant a Manresa que és 
adjudicada al Dr Sant que era l’ajudant a la Seguretat Social del Dr. Tuneu 
i del Dr. Viladot. Quan va deixar plaça el doctor Viladot també per trasllat 
a Sant Rafael de Barcelona, va optar a la mateixa el Dr. Tuneu que fins 
ara, malgrat que feia traumatologia des de l’any 1950 desenvolupava a la 
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Seguretat Social plaça de radiòleg. L’explicació és que així tenia un  peu 
dintre de la Seguretat Social i disposava més temps per la traumatologia 
que era la seva veritable ocupació. De fet la radiologia a la Seguretat 
Social exigia en aquells temps molt poca dedicació puix les radiografies no 
s’havien d’ informar i la feina pràcticament era d’infermeria.

Les places de la Seguretat Social a Manresa l’any 68 estaven repartides de 
la següent manera: Tuneu-Llorens-Sant- Aymerich-Lozano.

El Sanpera y L’Aymerich havien intentat formar equip però va ésser un 
fiasco ja que no disposaven de mitjans ni d’esperit de sacrifici per  tal de 
lluitar en igualtat de condicions amb l’equip verd. També s’explicarà en 
detall quan citarem les dades numèriques a que estem fent referència.

Mútues Asseguradores: Caja Nacional 403 - Asepeyo 75 - Pensionistas 
38 - Mutua Manresana 39 – Occidente, 32 - Gremial 12 - Cataluña 10 
- Jubilación 12 - Laborum 10  - Mutua General 12 – Zurich, 10 – “Su 
Familia” 64 

Hi ha també Intesa, amb 8 registres. És una mútua de caràcter fundacional 
manresà. N’eren creadors l’advocat del col·legi de metges Sr. Guerrero i els 
doctors Francesc Padró (analista), Redondo pare i fill, Lluís Puig, etc. La 
clínica Sant Josep era el seu quarter general.

De l’any 1968 hem de relatar un fet molt curiós si bé poc conegut. Hem 
de fer marxa enrera i remuntar-nos a l’any 1952 en que esdevingué un 
fet que va commocionar tota la comarca. El 4 del 12 del 52 a la localitat 
d’Horta d’Avinyó i concretament a la masia anomenada La Salaberneda, 
una minyona de catorze anys, na Josefina Vilaseca, va ésser víctima d’una 
agressió sexual a la cuina de l’esmentada masia. 

La noia es va defensar i l’agressor un xicot fort i ferreny de 24 anys que 
treballava també a la casa de mosso, va perdre els estreps i amb ànim 
d’intimidar-la li va clavar una ganivetada al coll que la va deixar mig 
escolada. Es va poder traslladar a la Clínica Sant Josep on va ésser  tractada 
convenientment. Se li va deixar una cànula de respiració aprofitant el forat 
de la ferida per evitar que les secrecions inundessin l’aparell respiratori. 
Doncs bé, quan ja estava pràcticament recuperada, el Dr. Redondo i la 
“hermana” Concepció Garatea, el dia de Nadal per a fer més celebrada 
la festivitat, procediren a retirar-li la crànula traqueal. Total, va patir un 
síncope i es va morir malgrat tots els intents de salvament. Fins ací els 
fets. El succés va tenir un ressò extraordinari. Es feren processons per als 
carrers i vingueren bisbes i capellans d’arreu muntant un panegíric del que 
es pensava podia esdevenir un nou cas Maria Goretti però a la Catalana.

L’agressor en Josep Garriga fou jutjat i empresonat, i va sortir de la presó 
catorze anys després per bona conducta (la condemna era de 30 anys). Es 
va casar, i es va llogar de peó de paleta a l’empresa construccions Fornells.
Era un treballador normal i com a persona cap comentari en contra d’ell.
El dia 26-02-68, ingressa a la Clínica per motiu d’un accident laboral.
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Es van despendre unes roques de la línia del ferrocarril català en construcció 
a l’altura de la carretera del pont de Vilomara i li van enxampar el genoll.
Presentava un bloqueig i per tant una més que probable trencament de 
menisc. Quan li digueren que es tenia que sotmetre a una intervenció 
quirúrgica se li va trencar el color i restà pàl·lid com un ciri.
-“Hermana” Concepció: Vostè m’ha de dormir?
- Sí hijo mío, no tengas miedo alguno.
- Vostè sap qui sóc jo “hermana”?
- Pues no recuerdo ...
- Sóc qui va matar la Josefina Vilaseca...
- Ara fou la monja que restà blanca com el marbre.
*Jo en vaig ser  testimoni excepcional de l’escena. Be, no ens allarguem 
més. El 28-02-68, morí al intentar la “Hermana” Concepció intubar-lo 
amb mà tremolosa. Diuen que fou una mort calcada a la que hem relatat 
de la Josefina.

Any 1969. Ingressos 5210
Metges: T-LL-S 890, Redondo 67, Aymerich 98, Lozano 32, Luengo 3 ( 
cirurgia amb nova plaça), Morales 2

Mútues Asseguradores: Caja Nacional 406 – Mapfre 190-   Asepeyo 60 
- Pensionistas 33 - Mútua Manresana 56 - Occidente 35 - Laborum 12 
- Mutua General 12 – Intesa 10 - Su Familia 65 – altres amb menys 
registres. 

Resulta impressionant el nombre de companyies asseguradores que 
s’havien establert per assolir tots els riscos laborals de la regió. Per a 
cobrir les necessitats establertes, l’equip verd ha deixat l’Hospital de Sant 
Andreu i s’ha instal·lat a la Clínica Sant Josep.

1970. Ingressos: 5192
Metges Assistents: T-LL-S 874, Aymerich 101, Redondo 57, Lozano 61

Mútues Asseguradores: Caja Nacional 406 - Manresana 62 - Mapfre 10 
- Asepeyo 81 - Agropecuaria 12- Asistencia Sanitaria Colegial 14 - Intesa 
12- Pensionistas 18 - Mútua General 14 - Occidente 24 - Laborum 18 - 
Unión Española Explosivos 12 - Winterthur 10 - Federación Catalana de 
fútbol 12 - Agropecuaria 10 - Mutua San Fermín 81

S’esmenten  també totes les altres mútues que tenen registres, per veure 
la complexitat de l’administració econòmica de l’assistència:  Dieciocho de 
Julio 2 - Verdadera 9 - Mutualidad Laboral construcción 4 - Cataluña 6 - 
Unión y el Fénix 9 - Artesanos 7 - Intercontinental 4 - Vizcaya 6 - Mutua 
del Penedes 6 - Vascongada 6 - Agua, Gas y Electricidad 3 - Técnica 
Aseguradora 4 - Mutualidad General Deportiva 6 - Renfe 4 - Layetana 4 
- Mutua Panadera 4 - Sudamérica 4 - Metalauto 3 - Hispania 6 - Potasas 
Sallent 7 - Potasas Ibéricas 8 - Cantabria 8 - Maderas Freixenet 2 - Pisa 
6 - Metalurgica 8 - Omnia 4 - Mutualidades Laborales Barna 3 - L’Abeille 5 
- Mútua agua, gas y electricidad 2 - Depsa 2 - Cataluña 6 - Confederación 
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Gremial Catalana 5 - Layetana 6 - Fuerzas électricas Cataluña 3 - C.N.A.T. 
4 - Assicuratrize italiana 6 - Unión y el Fénix 7 - Banco Vitalicio 8 - 
Mutua Nacional Automòbil 2 - Diputación Provincial 2 - Mutua Nacional 
Agraria 4 - Policlínica 4 - Fondo de Garantía 2 - Fiatc 5 - Vascongada 
3 - Equitativa 5 - Omnium 4 - Cyese 3 - Carbones del norte 3 - Tecnica 
Aseguradora 7 - Mutualidades Laborales Siderúrgica 2 - Carbones Collet 
S.A. 4 - Fundición aluminio 2 - Zurich 8 - Compañia Central Seguros 5 
- National Hispania 3 – 

Comentaris

Fins aquí un recull de tot lo que hem pogut trobar dels llibres de registre de malalts 
tan de la Clínica Sant Josep com del Hospital de Sant Andreu. A la clínica donat 
que hi havia un caire més aviat privat hem fet ressò de les Mútues Asseguradores 
que actuaven en la comarca puix que eren els que realment pagaven. En canvi 
a L’Hospital hem detallat la tipologia d’accidents que estaven en boga. Acoblant 
ambdues informacions ens permet tenir una idea més aproximada de com 
funcionava tot plegat.

No ha estat possible trobar cap registre de Sant Joan de Déu, malgrat les facilitats 
obtingudes per part de la Direcció puix possiblement es varen perdre al construir 
el nou Hospital General. Parem l’any 1970 la tasca de descripció detallada,  per  
tres raons: primer perque per a fer una visió retrospectiva de com va funcionar, 
avançar i repartir la traumatologia de l’època ja n’hi ha ben bé prou. En segon lloc, 
perque a partir de 1970 les dades ja estan informatitzades a tots els centres, i per 
tant estan a l’abast de tothom i que per cert no seran tan dificils d’assolir com les 
que us hem ofert puix no cal revisar fil per randa els gairebé oblidats llibres de 
dades dels respectius hospitals plens de pols i teranyines com succeeix per arreu. 
I en tercer lloc perque a partir de 1970 els decorats i camps d’acció canviaran 
d’una forma tan substancial que qualsevulla semblança serà pura coincidència.

L’ortopèdia es confina a Sant Joan de Déu sota la batuta del Dr. Antoni Viladot 
i la traumatologia la lidera el Dr. Josep Tuneu des de 1962 en què es destaca 
clarament de tots els altres companys per visió de futur, organització, tècnica i 
amb coneixements de lo que serà la traumatologia laboral i d’accidents de trànsit.

Amb aquesta ambició monta un equip sòlid, format i amb ganes. Els ingressos 
són a tant per feina feta o sia, per tarifa d’accidents de treball tal i com estipula 
la llei d’assegurances. Fa lo que ell en diu una socialització de la feina. O sia, tots 
els ingressos obtinguts per l’equip van a parar a un fons comu sigui l’origen quin 
sigui, tant si esdevé d’una tarifa, com d’un sou, com d’una propina. Llavors es fa 
un repartiment. Primer despeses de personal i assegurances socials (secretària 
Antònia, Antonio, Armindo, Francisco, Gafarró, La Sagrario de la neteja, noi dels 
encàrrecs, instrumentistes Joan Llort i Ricardo Piulats, despeses del pis, material 
de tot tipus-quirúrgic, neteja, raig X , etc ) i del que resta, un 40% se’l queda 
en Tuneu com a “jefe”, un 19% es per en Llorens i en Sant i lo que resta es 
per a constituir un fons de reserva que servirà per si s’ha de canviar l’aparell 
de raig X o bé instrumental nou de quiròfan, etc. Perquè per a començar els 
Centres posen a la Disposició dels facultatius lo que se´n diu instrumental comú 
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però les “novetats”, (material d’osteosíntesi, motors elèctrics, claus de darrera 
generació...) Els portarà l’equip. Serà la forma d’estar sempre en avantguarda. Es 
faran viatges a l’estranger (sobretot el Tuneu) i s’inicorporaran gradualment però 
en plan avantguardista, totes les novetats que vagin sortint.

L’equip  va agafant força i el ritme de treball és trepidant. Es cobreixen 24 hores 
al dia de guàrdia permanent a tots els Centres (carrer de la canal, Clínica Sant 
Josep, Hospital de Sant Andreu). Els contractes d’exclusivitat amb les companyies 
d’assegurances van caient per llei natural. No és que ho fagin més bé que els altres 
(que ho fan) sinó que la garantia de que són a tot arreu els fa imprescindibles. 
A més, l’any 1962 s’incorpora una nova especialitat: L’anestesiologia, en la 
persona del Dr. Lluis Figueras Oliveras que en serà el pioner i que treballarà amb 
exclusivitat per l’equip Tuneu. Després ja n’aniran venint d’altres. L’any 72 se 
n’anirà junt amb el Dr. Sanpera i el cirurgià Dr. Luengo a la Residència Joan XXIII 
de Tarragona.

De totes formes aquest ritme no es pot aguantar molts anys i en Tuneu n’és 
molt conscient. A més l’augment de siniestralitat és ja tan aclaparador que hi 
comencen a haver cap a l’any 69 problemes per ubicar malalts i per a disposar 
dels quiròfans pertinents. Per aixó (i per altres coses), l’equip verd opera sempre 
els vespres un cop acabades totes les altres múltiples tasques assistencials. I 
s’opera cada dia fins altes hores de la nit sense oblidar que la tasca del dia 
següent començarà a les vuit hores i que potser caldrà també atendre alguna 
urgència de nit (cosa gairebé diaria ....). 

Els cirurgians s’han anat despenjant de la trauma, si bé de forma escadussera 
i amb lesions molt puntuals els ensopeguem a la llista. Sols el Dr. Redondo el 
trobarem cavalcant com a tot terreny que era a cavall de la cirurgia i la trauma. 
No perdrà mai l’estigma de cirurgià de guerra però es admirable el seu tremp i la 
seva capacitat de treball. És clar que com a traumatòleg segueix amb les seves 
mútues de sempre (Indesa, Gremial, Pensionista Jubilats, Mutualitats Laborals) 
de les que cobrava un sou i per tant tampoc se’n podia desempallegar. Després 
l’ajudarà el fill si bé cal puntualitzar que lo que era propiament trauma no li´n 
feia gens de gràcia.

Manquen llits i equipaments de quiròfan. Això mou al Tuneu a començar a 
treballar una idea que d’entrada sembla totalment descabellada: Fer un centre 
monogràfic de traumatologia. Aglutinar tota la traumatologia de Manresa en un 
sol Hospital seguint un protocol de tractament unitari, era una idea quimèrica 
però francament desitjable.

Els primers problemes es varen verificar amb les mateixes monges de la clínica, 
puix n’eran les propietàries i tenien davant mateix de la clínica a l’altre banda del 
carrer caputxins un magnífic terreny que feien servir d’hortet i que ben bé tindria 
unes quatre quarteres. El projecte era fer-hi una altra construcció sanitària que 
calia discutir qui serien els propietaris o empresaris. En principi es pensava en 
una comunitat: Metges, monges, i alguna institució amb capacitat econòmica per 
a dedicar-se a fins benèfics.
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L’encarregat de la gestió fou el Dr. Sant que emparentat, si bé de forma indirecta 
amb el Pare Butiña fundador de l’ordre, es va pensar o millor van aconsellar 
les mateixes “hermanas” de la clínica (concretament la “hermana” Concepció 
i la “hermana” Huget) que era la persona indicada per a parlamentar amb 
la “madre Generala”. I així fóu. El Dr. Sant es va entrevistar a Girona amb la 
reverenda “madre” Eulògia... i va tornar amb la cua entre cames. Simplement li 
va respondre que la Direcció de la Ordre aconsellava “comprar pero jamás ceder, 
compartir o vender”...

La decepció fóu gran. Malgrat tot, les gestions persistiren. El Dr. Tuneu es va fer un 
tip d’explicar el seu projecte a quantes institucions hi podien restar interessades. 
Finalment en varen quedar dues: Asepeyo i Mútua Manresana.

De fet qui més contingent de lesionats remenava era Asepeyo, puix cal comptar 
amb els seus afiliats de Berga i Figols (mines) i amb Catalana i Occidente que eren 
les branques d’assegurances dedicades a accidents de circulació i assegurances de 
risc individual. Però Asepeyo en aquells moments estava construint l’Ambulatori 
del carrer Mandri i iniciava dos projectes gegantins a la clínica de Sant Cugat i 
el centre Assistencial de Madrid per qui ja tenia concertats els serveis del cap de 
Servei del Piramidón (Ramón y Cajal) el professor Palacios Carvajal llavors tota 
una figura. 

Hi varen haver estires i arronses. Perquè es clar, amb aquest projecte, el dispensari 
del carrer de la Canal que es suposava neutral desapareixia i no feia cap gràcia 
per les altres companyies d’assegurances acceptar anar a casa d’un altre. En 
aquest cas, Mútua Manresana que s’oferí a portar a terme una obra de semblant 
envergadura. Asepeyo però va claudicar amb una sèrie de condicions: Acceptava 
que els seus assegurats fossin atesos al nou centre pero el seguiment el volien 
seguir fent ells en un centre assistencial que construirien al carrer Guimerà, a sota 
la sala de festes coneguda com a Mannix.

Després exigien un contracte formal “de no mútua agressió” o sia que les dues 
mútues respectarien als seus assegurats i no lliurarien cap pòlissa nova que 
pertanyés a una o altre mútua. Finalment volien que el metge del grup es 
desplacés d’una a dues hores diàries al dispensari per la visita dels malalts que 
precisessin d’una atenció més acurada o noves exploracions i sobretot per portar 
un control exhaustiu de la durada de les baixes ( el famós ILT) .Tot fou acceptat.

Hi havia dues mútues més que disposaven de dispensari propi: Mutua General, 
ubicada a la Plaça de la Independència i que el Dr. Soler va veure amb bons 
ulls que se n’ocupés el doctor Llorens i la caixa de Previsió i Socorro (on estava 
assegurada la fàbrica més important de Manresa amb més de dos mil treballadors, 
i que tenia el seu dispensari al carrer Guimerà d’on se’n cuidava un practicant de 
la Bella Escola, el Sr. Pérez i per on hi feia cada dia una passada el Dr. Tuneu).

Es va pensar que les altres mútues que n’eren moltes però que tenien un cabdal 
de lesionats petit, no hi oposarien resistència puix gaudirien de les aventatges de 
tenir els seus assegurats una assistència qualificada i eficaç. Bé, seguim.
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Mútua Manresana va tirar endavant el projecte. Hi havia, cal reconèixer-lo 
al davant, persones de gran vàlua com el Sr. Calmet pare, el Sr. Calmet fill, 
el Sr. Sauret, en Pujol Muntalà, etc. Eren d’empenta i tenien clar que l’unica 
formula de fer créixer la mútua i de millorar l’assistència a Manresa era amb el 
desenvolupament d’una empresa com aquesta.

Després de varis tempteigs, es va adquirir un terreny al carrer de les Bases de 
Manresa, llavors Creuada Espanyola conegut com el camp del flor de Lis. Havia 
estat un camp de fútbol que un pròcer manresà el Sr. Joaquim Gomis Cornet 
havia regalat a l’entitat els “Carlins” i havia sigut escenari de trobades esportives 
fins abans de la Guerra Civil. 

El projecte es va encarregar a l’arquitecte manresà Josep Esquius i ja d’entrada 
es va anomenar gerent al Sr. Antoni Macià Colilles, gendre del Sr. Calmet i 
director mèdic el Dr. Josep Maria Tuneu i Molist. Les obres començaren el 1968 
i d’entrada foren força dificultoses puix per sota passava un torrent que venia del 
Pont Llarg lo que obligà a pilotar els fonaments amb grans columnes de ciment 
doncs d’altra forma no es podia assegurar el bon assentament de l’obra.

El Dr. Tuneu viu engrescat amb la seva gran empresa i ja té que anar preparant 
els efectius: tanca files i va perfilant el nou equip. Primer cal concentrar les 
forces, i a tal fi, abandona l’Hospital, deixa d’ingressar-hi malalts i deixa com a 
centre de treball el despatx del carrer de la canal i la Clínica de Sant Josep com 
a lloc d’ingressos programats, urgències i intervencions quirúrgiques de tot tipus. 

El personal que va dissenyant i que en petits retocs serà el definitiu és el seg:uent 
: Director Mèdic i Cap de Servei: Josep Tuneu
Caps de Servei adjunts: Joan Llorens, Francesc Sant i Joan Aymerich.
Aques últim és un fitxatge anunciat puix era l’únic que seguia fent trauma en cert 
volum fora de l’equip i Lluís Figueras, anestesista-
ATS, Instrumentista, encarregat de quiròfan: Armindo Cerdeira Soler 
ATS i enfermers de dispensari: Antoni Puigbó (era l’administratiu dels Artesans)
Francisco Martínez Alias (Canal 26)
Joan Llort Carreras (Canal 26)
Domingo Rodriguez (infermer clínica)
Antonio Bret (Canal 26 i abans infermer de l’hospital de Sant Andreu)
Josep Pradell (encarregat de radiologia) 
Albert Gálvez (dispensari,  desprès radiologia)
Jaumet (l’home dels encàrrecs)
Antònia Tuneu (secretaria de Canal 26), passarà a administrativa que s’encarregarà 
de la consulta privada). 

Es prepara al c. Canal un  embrió del Servei de Rehabilitació que comença a 
funcionar a partir de les 19h. de la tarda, integrat per el Dr. Bernades, l’Armindo 
i la Mercè Sant. El Dr. Bernades va i vé cada dia de Barcelona, puig està fent 
la l’especialitat a la Vall d’Hebrón amb el prof. Ramon Sales Vázquez. Un dia 
malaurat, s’adorm en plena autopista i s’estavella sota un camió.  No es fa res, 
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però el ensurt no se’l treu del damunt i abandona el projecte. Se n’anirà a Madrid, 
concretament al Servei de Rehabilitació que MAPFRE té a Majalahonda. Malgrat 
tot, 5 anys desrprés retorna a Manresa i es fa càrrec del Servei de Rehabilitació 
que deixa vacant el Dr. Josep Guitart?Tot el personal s’ha doncs re-ubicat. 

Es contracta un metge intern (trauma per la clínica, en Francesc Vilaret Marés 
a qui s’intenta reciclar per a fer-ne un trauma d’urgències quan passi al Centre 
Hospitalari lo que no s’arribarà a realitzar perque no s’adapta al intens ritme de 
treball que es porta i finalment les monges...  Són membres d’una congregació 
anomenada “picolas figlias” del Sacro Quore de Jesús i de Maria” amb seu 
central a Milà dedicades a tenir cura dels malalts i que el Dr. Tuneu va descobrir 
a Andorra a la Clínica Meritxell on va anar a parar cert dia que es va ventar una 
nata esquiant, fet que es produïa molt freqüentment.

Va quedar enamorat de com portaven les monges aquell Centre Hospitalari del 
Pirineu i va convencer al Sr. Calmet i la Junta de Mútua Manresana per intentar 
aconseguir els seus serveis en el nou centre hospitalari en construcció. Allà van 
anar els dos mandataris i van convèncer a la Superiora de l’Obra perquè els hi 
aconseguissin una dotació de “hermanas” per a pràcticament fer-se càrrec de 
tota la infermeria. En principi foren sis monges: una superiora, una encarregada 
de quiròfan, tres per les tasques de clínica i una per a la cuina. Calia buscar un 
capellà, però tot anirà venint. 

De moment cubrirà el Servei el rector de la veian parròquia de St. Josep. Després 
vindrà una temporada un pastor de sudamèrica. Finalment s’en farà càrrec 
Mossen Lluís Roqué de St. Joan de les Abadeses.

Amb la notícia de que venien les monges, l’Armindo es va desplaçar de quiròfan 
a rehabilitació de qui se’n va fer càrrec el Dr.Josep Guitart i tres fisios, na Maria 
Bosch, Mercè Sant, Isabel Carbonés, en Pedro Ponce, que més endavant va ésser 
anomenat cap de personal  i una fisio belga que hi restà poc temps.  Això n’eren 
projectes. Després es va anar modificant. I la resta a Manresa com reaccionava? 

A l’ Hospital certa consternació, submissió i un Déu proveirà. A la Clínica no 
s’ho acabaven de creure, màxim, quan arran de constituir-se temporalment en el 
centre àlgid de la traumatologia, semblava impossible que es pogués fer un pas 
enrera. El Dr.Redondo per la seva part tenia un gendre a qui li havia “receptat” fer 
trauma i que de moment el tenia sota la tutela del Dr. Sant perquè n’aprengués 
bé i de pressa per lo que pogués succeïr. Ell era titular com recordarem de certes 
mútues (Pensionistes, Artesans, Intesa, 18 de Juliol, etc. I confiava poder-li 
transmetre el patrimoni.

El Centre Hospitalari, que així queda consignat com a definitiu el nom que 
assumirà la nova instal·lació, es presenta a propis i estranys com una obra 
certament emblemàtica: Una dotació de quatre moderns quiròfans, més un 
d’estèril amb cortina d’aire laminat, dissenyat especialment per a intervencions 
de pròtesi. Una entrada per a ambulàncies a Urgències sobte amb un objecte 
realment inusual: Una banyera.Tal com sona. L’idea és d’en Tuneu. Per aquella 
època eren freqüents els accidents de mineria ( caiguda de lliços, explosions de 
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grisú). I el record anava sempre embolcallat amb la imatge d’uns personatges 
bruts de carbó on era difícil diferenciar on començava el negre del brut i el 
vermell de la sang. Lo primer era netejar-los cosa certament difícil i per això la 
idea lluminosa de la banyera.

A la planta baixa, a més de l’àrea quirúrgica i dels boxes d’urgències hi havia la 
instal·lació de raigs X i Rehabilitació. L’instal·lació de radiologia era la que l’equip 
Tuneu tenia al carrer de la Canal naturalment corregida i augmentada amb capital 
de les reserves. Crec que era una bona instal·lació per l’època.

Després hi havia al pis principal les dependències de l’administració, la consulta 
privada, el piset de les monges i la capella, d’entrada una mica gran però que 
després amb el pas dels anys es va anar fent més petita per acabar finalment 
com un cop de puny amb prou feines acollidora per a capellà i quatre o cinc 
persones...També al pis principal, al fons a la dreta hi havia una habitació en la 
que el Dr. Carles Llussà, neuropsiquiatra, tenia instal·lat un electroencèfalograma 
per practicar EEG a tots aquells malalts que ho precisessin.

Tres plantes estaven destinades a infermeria de malalts, si bé d’entrada tan sols 
se’n va habilitar una i a la sisena planta s’hi trobava la cuina que lliurava l’Hospital 
de fums i olors de menjar gràcies a la seva alçada, i el menjador amb el seu bar.

Es va verificar el trasllat dels efectius de la Canal al Centre Hospitalari el 30 de 
maig de 1970 (arxius, històries clíniques, material, personal, etc) i havia il·lusió 
per arreu. El trio Tuneu, Llorens, Sant ara amb la incorporació de l’Aymerich, 
varen fer donació dels seus llibres de l’especialitat a la biblioteca del centre, 
ubicada al costat de direcció, puix aquesta biblioteca tenia que habilitar-se també 
com a sala de juntes.

Fins ara s’havia assolit un nivell històric de qualitat assistencial en traumatologia. 
Ara es volia fer el pas a l’ortopèdia d’èlite, les pròtesis, osteotomies i abordatges 
de columna, genoll espatlla i maluc. També hi havia el repte de les artroscòpies 
que estaven en la fase incial. Un banc d’ossos es posaria aviat en marxa. Hi havia 
doncs, un clímax de benastruga i ganes d’arribar on fos...

Faltaven metges interns i se’n van anar incorporant tot un reguitzell que van 
fer història. En Jordi Tortres, en Miquel Andreu Mazón, en Fernando Celaya, en 
Miguel Careaga Anduiza, vasc d’ofici que després es traslladà a la residència 
de Vitòria. En Francisco Balfagón, de curta durada, en Rafael Romero, canari 
molt castís, digestòleg reciclat a tot terreny d’urgències, en Alfonso Espinosa, 
del Paraguay, amb pinta de Guaraní, millor dit amb tota la pinta, puix n’era 
genèricament actiu, home també polifacètic emparentat amb el general Strossner 
i que dominava la plàstica, la cirurgia estètica, la trauma i que gaudia d’un 
tracte exquisit amb les senyores, fins el punt que ara trenta anys després encara 
hi ha qui pregunta per ell. I en Enrique  Herce aragonès entranyable que quan 
no hi havia malalts feia passes de torero amb molta gràcia pels passadissos 
d’urgències. Tothom se’n recorda. I el Dr. Santiago Roig Codina. Deixo aquest 
metge per més endavant perquè va representar un paper molt important en 
l’evolució de posteriors esdeveniments.
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A l’estiu arribaren reforços. Aquella era una anyada important de producció de 
metges amb denominació d’origen. Em refereixo a metges de Manresa. En els 
deu darrers anys, havien finalitzat estudis de medicina procedents de Manresa 
tres metges. Doncs aquell any, concretament aquell estiu aterraren al centre, 
en Josep Mira, L’Ernest Ros, en Pere Culell, que esdevingué més endavant un 
excel·lent cirurgià i un referent en cirurgia de la mama, En Jaume Oliveras, En 
Sitjes, en Serra, L’Herce i d’altres que feren el seu agost com a aprenents i la 
majoria van restar com a interns l’any següent just acabada la llicenciatura. 
Aquest es l’ambient que es vivia i es respirava al Centre.

Però cal parlar de la situació general i els moviments que es visqueren arran de 
l’obertura del Centre Hospitalari.

Consequencies i repercusions per la creació d’un centre nou de traumatologia 
(Centre Hospitalari). Clínica Sant Josep.

Evidentment que l’Hospital se’n va ressentir molt i que pràcticament ja no va 
aixecar el cap com a centre quirúrgic. El Centre és clar, comptava per a sobreviure 
com a centre monogràfic amb l’assistència massiva de tota la traumatologia de 
Manresa i comarca. Però els càlculs van fallar. El Dr. Tuneu tenia una fe cega en lo 
que havia creat. I els “amos” del Centre, la Junta de Mútua Manresana feien del 
seu Hospital un motiu de referença i un estandard de propaganda per a fer noves 
pòlisses d’assegurances... Lo que naturalment va motivar una situació d’alarma 
entre les mútues asseguradores, puix estava succeint lo que ja es temien.

El Dr. Redondo, gat vell i coneixedor del tema va veure en aquella panoràmica 
l’ocasió d’or per a fer l’agost. Va convençer les monges de Sant Josep per 
tal de construir un servei de Traumatologia al sanatori, amb noves dotacions 
i un equipament d’urgències per tal de fer front a tot tipus de contingències. 
Naturalment pensava en el seu gendre el Dr. Santi Roig Codina. Amb el seu esperit 
patriarcal el va alliçonar en el sentit de que val més ésser cap de sardina que cua 
de lluç, i el va instruir per a deixar el seu aprenentatge el Centre Hospitalari i per 
fer-se càrrec del timó de la nova nau. El va dotar de dos adjunts, el Dr. Lozano 
Serrano que s’havia quedat fora de la convocatòria unitària del Centre Hospitalari 
puix no veia segur l’esdevenidor i en canvi veia clar que quedava amo i senyor 
de l’Hospital de Sant Andreu i el Dr. Carles Garriga Parés, fill del farmacèutic de 
Súria, capçalera del ICS i que si ve no tenia cap formació com a traumatòleg, si 
en canvi tenia lo que se’n deia relacions i contactes (Creu Roja, Comandància 
de la Guardia Civil, premsa i propaganda, etc). I un sentit comercial com pocs. 
El bagatge no era important però ja d’entrada es van trobar amb les mútues que 
havien anat conservant el pare Redondo i tots els dissidents que no eren pocs, de 
la idea centralista unitària i de gran estratègia assistencial i també comercial que 
representava el Centre Hospitalari.
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Discrepancies entre els criteris de la patronal (Mutua Manresana) i la Direcció 
i Equip Mèdic del Centre Hospitalari

Total que el Centre anava coix i a més la Mútua no aconseguia els nous associats 
que creia li caurien com aigua de pluja. La Mútua Manresana no aconseguia 
creixer. Un dels capitalistes del Centre, en Manel Pujol Muntalà així li ho va 
esventar al director de la Mútua, en Josep Maria Calmet fill, el qual es va defensar 
dient-li que el Centre no representava cap avantatge a l’hora d’esgrimir-ho com a 
propaganda comercial, puix al cap i a la fi el Centre estava obert als accidentats 
i lesionats de les altres Mútues i que per tant no representava cap privilegi ni 
argument de pes.

Resultat, el director o gerent del Centre, l’Antoni Macià va comunicar al Dr. Tuneu 
en nom de tota la junta rectora de la Mútua i del Centre que no podia ésser que ell 
i els seus adjunts fóssin qui portessin el pes i direcció d’altres mútues patronals. 
En definitiva, el Dr. Tuneu va haver de deixar el càrrec de direcció de la Caja de 
Previsión y Socorro, d’Asepeyo, el Dr. Llorens la Mútua General, el Dr.Aymerich 
els favors i les mútues de la família Santasusana de qui gaudia favor i amistat 
(Zurich, Munat, etc) i el Dr. Sant la seva assistència diaria i direcció del Centre 
Assistencial d’Asepeyo a Manresa.

I ni així. El pobre Josep Maria Calmet va haver de rescindir el seu contracte amb 
la Mútua (amistosament segons els relats de l’època) i se’n va anar de director 
d’una Mútua de Madrid que se’n deia la Estrella i que no se’n sap si tenia pare 
ni mare. El cop va ésser molt fort i el pobre es va morir poc temps després amb 
gran pena de tots puix era una bona persona.

No podia sobreviure el Centre amb tota aquesta mena de sotracs i va passar lo 
inevitable el Centre monogràfic se’n va anar al carall i es va transformar en un 
centre contractat de la Seguretat Social. Es van acondicionar les cinc plantes 
de que gaudia l’edifici i es va destinar la primera planta a medicina, la segona 
planta a traumatologia, la tercera a cirurgia i especialitats, la quarta a parts, 
ulls i habitacions individuals i la cinquena rehabilitació. La competència, per 
al contrari gaudia d’un moment d’esplendor. Tenia també un petit concert amb 
la Seguretat Social, pero a més disposava de totes les Mútues que havien sortit 
d’estampida del Centre i per postres també veien lesionats d’Asepeyo i fins i tot 
de Mútua Manresana que no volien dependre de l’exclusivitat d’un servei i que 
a més no volien que els seus assegurats es veiessin barrejats amb la mateixa 
cistella dels malalts de la Seguretat Social.

Paradoxes de la vida, el Centre Hospitalari pràcticament no feia res més que 
Seguretat Social i la Clínica Sant Josep se’n duia tots els privats i d’assegurances 
d’accident de treball que tants anys de suor havien costat per assolir-los a l’equip 
Tuneu.

És clar que la Clínica es va fer insuficient i van succeir-se importants canvis de 
personal, nous traumatòlegs d’ofici alguns amb currículum valuós, els Doctors 
Joan Camí, Ramon Serra, Lluís Torruella, Rafael Prat, etc, que van marcar una 
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diferència abismal amb lo que hi havia, vull dir que van esborrar del mapa els 
seus companys. Fins i tot, canvis de direcció. 

El Dr, Roig va deixar de ser cap de Servei i el seu lloc el va ocupar primer el 
Dr. Garriga i després ja d’una manera definitiva el Dr. Camí. El cop va ser molt 
dur puix el Dr. Roig al cap de poc temps va enmalaltí víctima d’unes lesions 
cancerígenes a la pell per raigs X que al cap de pocs anys li van costar la vida 
abans de que ho fes també el seu sogre i creador de la Història el Dr. Amando 
Redondo Bonvehí.

Ens hem avançat un xic als esdeveniments. Rebobinem i tornem un xic endarrera 
quan l’Hospital de Sant Andreu acusa el cop de la fugida de l’equip Tuneu i 
trontolla com a Centre Assistencial. Venen eleccions i guanyen els socialistes i en 
Joan Cornet que treballava de psicòleg al Centre Hospitalari esdevé alcalde o si 
ho preferiu batlle de Manresa.

Els frares de Sant Joan de Déu tenien molt de bó amb els socialistes al poder. 
Sevilla, Granada, Córdoba eren feu dels frares de Sant Joan de Déu on la seva 
empremta era gairebé mítica. Total que hi havia molt bon “feeling” entre els 
Superiors de la Ordre i en Felipe González i Alfonso Guerra. A més, els frares 
havien tancat el centre que tenien a Calafell, a la costa, amb gran sentiment 
de tota la Comunitat. Total, que socialistes, frares, Cornet i vés a saber quantes 
jerarquies hi devien participar, acordaren un pla sorprenent: 

Tancar l’Hospital de Sant Andreu com a Centre Assistencial i transformar-lo en 
un centre de crònics i d’assistència a gent gran i construir un macro hospital en 
substitució del de Sant Joan de Déu, però emplaçant-lo al mateix lloc i fer una 
fusió dels dos centres assistencials en un de nou que se’n dirira Hospital General 
i que a la llarga seria el Centre de referència. Aquest era el programa i els diners 
(molts!) sortiren ràpidament i sense restriccions de cap tipus. 

I heus ací a Manresa, de disposar de dos centres es passa a tres, tots importants 
en nombre de llits, a més d’una Unitat de Coronàries que campava al seu aire 
malgrat estar  apuntalada físicament a la Clínica Sant Josep.

18. Situacions de competenecia economica-assistencial entre alguns centres de 
Manresa. Intervenció de la Concelleria de Sanitat de la Generalitat. El primer 
intent de coordinació hospitalaria a Manresa.

Tots tres centres tenien ambició i com que el cobrament per la pagaduria de la 
Seguretat Social es feia per la via del dia-llit (sistema UVS), o sia que com més 
dies d’ingrés es comptabilitzava, més diners es cobraven, la única obsessió dels 
centres era posar nous serveis, més llits i més base assistencial.

Si el Centre Hospitalari muntava una unitat de nefrologia, doncs el H. General 
no tardava un any en instalar-ne un altre. Era ben clar que allò era una carrera 
desenfrenada que no es podia mantenir.

Els portaveus mèdics de clínica i centre hospitalari, doctors Llatjós, Redondo 
i Tuneu varen intentar reunions reiteratives amb els frares de Sant Joan de 
Déu i les monges josefines per tal d’exposar la gravetat del tema i trobar una 
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solució adient. Se’n varen exposar vàries. Una de les propostes va sorgir de la 
Delegació del Col·legi de Metges. La cosa va anar així: Hi va haver eleccions de 
la nostra Comarcal. El Dr. Llussà va mantenir una conversa amb el Dr. Llatjós i 
li va plantejar que li semblava en Ricard Cots com a  candidat. Ell, el Dr. Cots, 
entendrà que els metges (o la Medicina) de Manresa tenien en aquell moment un 
problema: la recanalització  de l’assistència en la Seguretat Social i la coordinació 
dels diversos seveis dels centres assistencials de Manresa. Quant al “Seguro” 
sabien que poca cosa es podia fer des de el Col·legi, però referent als Hospitals 
si que es podia tenir una certa ascendència i un lloc d’autoritat moral des de el 
Col·legi de Metges. 

En Cots va assumir aquest paper d’intentar un acord  i així  es va convocar una 
reunió dels representants de tots els Centres. En Llatjós va ser un dels portaveus 
de les monjes, un  frare parlava per Sant Joan de Déu i en Tuneu per el Centre 
Hospitalari. Amb dues reunions ni va haver prou; les monjes no renunciaven a res 
i els frares afirmaven que “ho volien tot”. En Cots va plegar veles convençut que no 
hi havia res a fer i que no hi havia altre camí que esperar que les circumstàncies 
i l’autoritat sanitaria  -la que paga els serveis- obligués a posar ordre i racionalitat 
al funcionament dels hospitals.-  I així fou.

La més sensata, la de fer un repartiment de les especialitats d’una forma raonada, 
traumatologia i cirurgia al Centre Hospitalari, parts i petites especialitats a la 
Clínica de Sant Josep, i pediatria, psquiatria i medecina interna a l’Hospital 
General, no es va acceptar de cap manera, malgrat que era més raonable això 
que no pas la guerra que s’havia instaurat. Però sempre acabava igual, o les 
monges o els frares deien que amb ells ja els hi anava bé com estava i que no els 
hi semblava convenient cap canvi.

I “amb l’esglèsia hem topat amigo Sancho”. Heus açí que no hi va haver res a fer 
i que el resultat va ésser que l’endeutament es va fer insostenible per al Centre 
Hospitari i per l’Hospital General. Només la Clínica es lliurava del desastre puix 
finalitzava l’exercici de cada any amb beneficis. Naturalmente aquesta situació 
s’havia d’acabar d’una forma o altre.Cada dia s’inventaven noves activitats 
i augmentava el nombre de llits, tot i el crit al cel que mantenia enlairat la 
Conselleria de Sanitat. 

L’any 93 hi havia 125 llits a la Clínica Sant Josep, 325 llits al Centre Hospitalari 
i 300 a l’Hospital General més els de la unitat coronària . O sigui que per una 
població d’uns setanta mil habitants més comarca, hi havien a vora 800 llits 
repartits en cinc Centres. Un fet insòlit si en fem comparança amb la resta de 
comarques.

La primera ofensiva de la Generalitat fou la fusió de l’Hospital de Sant Andreu 
amb l’Hospital General ja esmentada i que va aixecar naturalment ampolles.

El 31-12-94 és dóna per tancat el Concert amb la Clínica Sant Josep que queda 
com a Centre privat, en teoria l’únic a Manresa,  i dic  en teoria perquè malgrat 
el decret ningú desaprofitava cap malalt privat que passés per la vora. El Centre 
Hospitalari absorbeix la unitat de coronàries sense augmentar el número de llits. 
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I finalment la bomba: la Generalitat compra la Clínica de Sant Josep a les monges 
josefines, les seves propietàries per mil dos cents milions de pessetes, i la “regala” 
digueu-li com vulgueu al patronat del Centre Hospitalari.

La Conselleria de Sanitat deixa de pagar per al sistema de UVAS, o sia tant per 
dia i llit ocupats i passa a pagar per pressupost, o sigui a tant alçat per la feina 
que es considera que cada centre ha de realitzar.

El que va succeir a la Clínica fou molt sagnant i el personal que es va fer fora 
i el que en va restar o fóu habilitat en altres tasques o Centres, encara se’n fa 
ressò amb amargor. Lo de l’Hospital de Sant Andreu fou menys traumàtic puix el 
personal sanitari en part fou absorbit per l’hospital General i la resta va quedar-
se en la nova instal·lació sociosanitària en què es va transformar l’Hospital més 
antic i emblemàtic de Manresa.

El panorama havia canviat completament. Abans, com més es treballava, com 
més malalts eren atesos, com més productivitat hi havia, més bé anava el Centre.

Ara, amb la nova modalitat de pagaduria a més malalts atesos pitjor per la 
Tesoreria de l’Hospital. Era un canvi de brúixola de 360 graus. L’important era ara, 
no embolicar-se en malalts de llarga durada i fer per manera de provocar llistes 
d’espera. Com més llarga era la llista d’espera de l’Hospital, més prevalència 
adquiria el Centre a la mirada inquisidora de la Conselleria de Sanitat. Per tant, 
era important muntar un bon sistema de burocràcia armada --papers per a tot-- 
per a preoperatoris, per analítiques, per a radiografies, per a consultes externes 
i succesives, etc. 

Com més paperassa tot s’encallava amb més gràcia i amb menys possibilitats de 
que hom se sentís estafat o postergat. Tot era per la seguretat del malalt i perquè 
tot rutllés amb més ordre. Qui van acusar més el cop foren els directors mèdics 
puix la seva labor ja no era procurar una bona assistència ni un bon protocol 
quirúrgic, ni un bon afer mèdic, sinó que la gestió generés estalvi i que la despesa 
es reduís a mínims. Per tant, poques protesis, pocs malalts complicats i fort 
increment de la cirurgia sense ingrés dels malalts de curta estada i ambulants a 
manta, procurant moltes primeres visites i poques visites segones o succesives.

La crisi del Centre Hospitalari. La defenestració de Directors Mèdics.

O sigui, privava l’economia sobre la qualitat assistencial i això comportava un 
enfrontament enverinat entre gerència i direcció mèdica. El Centre Hospitalari 
això era la gota d’aigua que faltava per a vessar el vas.

Entre el gerent Macià i el Dr. Tuneu hi havia una gelosia que es palpava des de 
la seva fundació. Quan es va inaugurar el Centre Hospitalari, la gent per no dir 
tothom li’n deia la “Clínica del Tuneu” això es va sentir com un tir a certa part 
de la anatomia a la gerència en pes. Li portaven botada al Tuneu. Al arribar a 
les vaques flaques, el conflicte va esclatar. Tot el que eren parabens i copets a 
l’espatlla es van transformar en iracundes formes de demolició total. L’objectiu 
era Tuneu. 
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Tots contra Tuneu i al final ho van aconseguir. Primer el varen destituir de director 
mèdic i va quedar reduït a cap de Servei. Però no n’hi havia prou. El varen 
“despullar” del seu despatx, al costat de la Direcció i el traslladaren als soterriants 
en un habitacle fosc, humit i lúgubre situat al costat de lo que havia estat fins 
feia poc la cambra dels “morts”. Allà es va traslladar tot el servei, completament 
aïllat de la resta fent vida penitenciaria. Al final el Tuneu es va avenir a raons 
i va “negociar”. Va acceptar una renúncia a tot càrrec, una jubilació més o 
menys honrosa i una despedida fúnebre en forma de sopar, parlaments i regals 
commemoratius que sonava més a funeral que ha comiat honrós. Val a dir que 
feia uns dies havien despedit el seu gendre, el radiòleg Dr. Toni Vila perquè tenia 
un consultori privat de la seva especialitat que funcionava fora d’hores de treball i 
que pocs mesos després era acomiadat el seu fill, en Pep Tuneu per discrepàncies 
amb el nou cap de Servei el Dr. Joan Majó.

Per aquelles dades el Dr. Tuneu estava ja malalt. Tenia una leucemia mieloide 
crònica que, per baixada de defenses jo crec que motivada en bona part pels 
disgustos, va virar sobtadament i va fer una malaltia linfoide aguda que va ésser 
motiu de la seva mort, en prou feines dos anys després, poc abans del seu 
72 aniversari. (Havia nascut a Manresa per tots Sants). Es curiós, però aixó va 
succeir l’any 1998 i fins avui el nom de Tuneu ha desaparegut del gran teatre del 
món Manresà, com si un contuberni a l’estil franquista n’hagués fet net. Jo crec 
que se’n tornarà a parlar. Almenys la història fora injusta si així no ho fes.

En Tuneu va ésser un gran home, digne de gaudir les ensenyes de manresà insigne 
i home emblemàtic per a passar a la posteritat. Ell va començar la traumatologia 
com a especialitat a Manresa. Ell la va conduïr a nivells importants que cap 
ciutat de més de cinquanta mil habitants ha aconseguit mai a Espanya. Va ésser 
capdavanter destacat a tots els nivells. Es va moure per arreu on la traumatologia 
n’era puntera aportant totes les novetats al seu país estimat. Va aconseguir un 
equip de pencaires difícilment igualable. Va fer el Centre Hospitalari! - I la va  c....  
Fóu la llosa que l’arrossegà fins a la sepultura. 

Li varen segar totes les seves forçes, l’obligaren a deixar totes les seves estimades 
Mútues i quan el tingueren sense cap capacitat de reacció el sacrificaren.Es així 
de dur. Sona molt dramàtic però fou tal qual. Fins i tot quan restà obligat a fer de 
Cap de Servei de Traumatologia d’un centre concertat de la seguretat Social (que 
fou com acabar com a servei el seu projecte de centre monogràfic) ho féu amb 
gran dignitat i jo crec que fou un dels millors centres concertats de Catalunya. 
Però estava escrit. Era una mort anunciada. Feia nosa a massa gent.

I tan perillós era en Tuneu? Es cert que tenia tan mal carácter? Es veritat que 
mirava a tothom per sobre l’espatlla? Es veritat que tenia un ego inaguantable? 
Que no soportava que ningú tingués un barco o un cotxe mès gran que el seu? 
Quina bajanada! 

Jo he estat trenta sis anys treballant al seu costat nit i dia, festius i laborals i 
puc deixar constancia que mai vaig tenir cap topada amb ell. Lo mateix diria en 
Llorens i fins i tot l’Aymerich que es va incorporar al equip l’any 1971.
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Jo, al contrari, puc afirmar que era senzill, amic dels seus amics, sempre a punt 
per fer un favor per ajudar a qui ho necesités, un gran treballador (quedariu 
parats si tinguéssiu accés a la gran quantitat de paperassa que va deixar escrita 
tant de protocols quirùrgics, com de funcionament del servei com de relacions 
polítiques-generalitat-socials- Ampans – necessitats parroquials-patriòtiques ...) 
La seva esposa en guarda tot un arsenal que no crec tingués cap dificultat en 
mostrar-ho a qui en sentís una curiositat per a comprovar lo que us dic. 

Era un gran traumatòleg amb sentit de futur i sabia organitzar les coses. Era un 
veritable i indiscutible líder. Tenia defectes! com tothom però les virtuts superaven 
amb escreix tot lo que se’n vulgui dir de negatiu. Va ésser una persona que, per la 
seva gran humanitat en tots sentits i perque era un home positiu que despreciava 
tot tipus d’enemic i que es considerava capaç de superar tots els obstacles de la 
vida perquè era un gran lluitador, movia un sentiment d’enveja al seu voltant que 
al final fou la seva dissort.

No puc dir res més d’en Tuneu. Crec que a Manresa se li deu una biografia de 
la seva persona i que n’estic segur que tard o d’hora la veurem impresa. Fora de 
justicia. En Tuneu no fou un cas aïllat. La nova cursa de la Sanitat motivà que 
tots els directius mèdics i caps de Serveis anessin caient com si hi hagués una 
guillotina amb l’encàrrec de segar caps.

No cal dir noms. Havíem entrat en l’era dels gerents. Es tractava d’una sèrie de 
personatges que portaven el mateix xip, un conjunt de normes amb els que es 
tenien que regir tots els centres comarcals i concertats. Els objectius eren els 
mateixos per a tots i directors mèdics, i caps de Servei sols tenien una missio: 
Creure i seguir les normes i premisses que anaven dictant els successius gerents. 
Val més no parlar-ne.

A més es tracta de fets puntuals i recents que afecten a moltes persones i que 
són per tant coneguts i reconeguts per quantitat de professionals que encara en 
pateixen les conseqüències i que són ells qui les han d’escriure i detallar d’aquí 
uns anys. No fóra just ni ètic que ho fes jo ara.

Aquí acaba doncs el meu relat. Em quedo en el moment històric de la fussiò 
dels dos grans Centres. Centre Hospitalari i Hospital General. Restarà un sol 
centre que s’anomenarà Hospital de Sant Joan de Déu, Centre públic, únic i amb 
exclusivitat per a tota la medicina i especialitas quirúrgiques de la sanitat  que 
espero i desitjo com ningú que brilli i dignifiqui una professió per la que molts 
hem donat els millors anys de la nostra vida.

Amén.

Notes d’Apèndix

1. Els llistats

Les dades assistencials referents a tipus d’intervencions, als metges que hi ha intervingut, 
o les institucions, principalment mútues que han fet els pagaments, bastantes, les dels 
primers anys,   s’han inclòs en el text per explicar la realitat del que hi havia.  Posar-les 
totes hagués estat excessiu pel tipus de treball, si bé estan en el primer original.  Ara 
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aquí serien un pes innecessari. Les conserva l’autor i també estan a l‘arxiu de la revista 
Gimbernat, dins de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

Allí s’hi repassen els ingressos, diagnòstics i facultatius que per ordre cronològic hem 
trobat al revisar de forma exhaustiva els llibres de registre de malalts que es conserven 
a la Clínica St. Josep i a l’Hospital de St. Andreu i als que hem tingut accés gracies a la 
amabilitat dels seus Directors el Dr. Serrahima i el Sr. Pere Valls.

A l’Hospital les primeres dades que trobem a partir del 1931 si bé pobres de contingut, 
sense durada, ni tractament ni autoria del metge assistencial i  tan sols amb el distintiu 
de “pobres” si eren sense recursos o “distinguits” si n’eren de pagament i sempre separats 
homes i dones.

També posteriorment es farà referència a les Mútues Assistencials conforme es van 
assentant al Pais. L’estudi dels traumatismes a la Clínica es farà a partir de 1944 que és 
quan trobem el primer llibre de registre de malalts.

Seguirem una sistemàtica diferent i esmentarem el nom del facultatiu que porta a terme 
l’acte mèdic així com el nombre d’assistències que fa cada any. No farem esment dels 
diagnòstic per no ésser repetitiu puig llògicament son molt semblants als que hem trobat a 
l’Hospital  de Sant Andreu. Tot seguit, també anyalment donem fe de les Mutues Patronals 
o Privades que van oferir els seus seveis a la nostra comarca.

2. El grau d’activitat dels metges

S’aporten dades, no sempre contínues, ni completes, sobre les intervencions, o registres 
en que consta el nom del metge. Evidentment que són incompletes, però són les que 
hi ha, i les podem considerar representatives, si més no perquè coincideixen en línies 
generals amb la nostra experiència apersonal pròpia. Hi ha dos grups, separats una mica 
en el text: els de les institucions més generals i lespròpies de las Clínica de sant Josep.

El primer llistat general comprèn entre els anys 1948 i 1968, per tant un perìode llarg en 
el que alkguns metges hi són només poc temps, els que solien venir des de Barcelona, i 
altres, perquè viuen a Manresa, i hi tenen plaça fixa de la Seguretat Social, hi estan un 
periode molt més llarg.

Entre els anys 1948 i 1955 , període de vuit anys, en cinc el més actiu és el doctor Lluís 
Puigi Vilajuana,  en dos el doctor Antoni Viladot i en un al doctor Joan Soler i Cornet. A 
partir de 1956 el més actius són són  els doctors César de Requesens, durant dos anys 
i  Josep Tuneu i Molist, a partir de 1958. Aleshores Tuneu ja es consolida com a primer 
en activitat i quan el 1962 forma un grup amb els doctors Llorens i Sant el seu predomini 
és molt marcat.

El mateix s’observa en les dades de la Clínica de sant Josep, on en els deu anys, entre 
1950 i 1959, hi ha un predomini del doctor Antoni Viladot, en sis anys; i Josep Tuneu i 
Clemente Garcia Doncel, en dos cadascun. A partir de 1960, Josep Tuneu, aviat amb el 
grup Tuneu-Llorens-Sant, lideren la Traumatologia a Manresa.

A més d’aquests vuit traumatòlegs i cirurgians esmentats, n’hi ha altres tres que cal 
incloure en aquests grup dels que tenen més activitat. Són Amand Redondo i Bonvehí, que 
fou director de la Clínica, com Soler ho fou de l’Hospital i Tuneu del Centre Hospitalari, i 
que visqué sempre a Manresa, en tot el període. Els altres dos, amb actrivitat més curta 
en el temps són els doctors Aymerich i Sanpera Rusiñol. 

Ja amb menys registres, però superiors a 100 en tots els casos, són els doctors Peydró, 
Puig i Ball, Isern, i Marttin i Lozano de la Seguretat Social. I encara cal recordar les 608 
amigdalectomies, per “hipertrofia amigdalar” fetes a la Clínica de Sant Josep pel doctor 
Iturriagagoitia, que va venir no massa temps des de Barcelona.  Més tard l’ORL propi de 
Manresa va ser el doctor Francesc Rafat.
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Francesc Sant i Figueras

Lavanderia  de l’Hospital de St. Andreu.1950-60

Rober. de l’Hospital de St. Andreu 1950-60

Armando Redondo Arola. Ci-
rurgià i President del Col·legi 
de Metges de Manresa

Drs. Joan Soler Cornet i Agustín 
Pedro Pons, metges rellevants de 
Manresa i Barcelona

Dr. Josep Tuneu GassóDr. Enric Planell Montros. 
Primer radiòleg a Manresa

Clínica St Josep de Manresa
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Crònica de la Traumatologia a Manresa

Matrimoni Pons i Dr. Llorens en un sopar social

Dr. Tries de Bes i Dr. Tuneu Gassó amb les respectives esposes, 
en un sopar social a Manresa

Dr. Antoni Viladot Pericé, 
als anys 60

Dr Lozano. Traumatòleg que aterrà a 
Manresa per un concurs de trasllat de la 
Seguretat Social, procedent d’Albacete

El Dr. Tries de Bes entrega diploma  en homenatge al Dr. Soler
Dr. Igansi Sanpera Rosiñol. 
Anys 1959-68
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Francesc Sant i Figueras

Dr Clemente Garcia Doncel. Traumatoleg 
a Manresa els anys 60, posteriorment 
cirurgià i director del “La obra 18 de julio”

Dr. Josep Tuneu Molist a l’any 1962

Centre Hospitalari de Manresa

Dr. Joan Aymerich Blanco. Es va inte-
grar a l’equip Tuneu l’any 1971

Dr. Francesc Sant Figueres, membre de l’equip del Centre 
Hospitalari

Dr. Joan Llorens Busquets, inte-
grant del primer equip de trau-
matología de Manresa juntament 
amb en Tuneu i en Sant
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LA APORTACIÓ DE LA FAMÍLIA DE METGES SARRÓ I PALAU  
EN LA MEDICINA CATALANA (1844 - 2013) 

SARRÓ i PALAU, Manuel 

Acadèmic corresponent de la RAM de Catalunya

RESUM: Es dóna notícia d’una nissaga de metges, iniciada per Pere Palau i Flaquer 
(1817-1884), en el segle XIX, i continuada, de forma no seguida, per matrimoni, per 
tres generacions de metges Sarró. Pere Palau havia nascut al Vendrell, emigrà a Puerto 
Rico, i retornà a Barcelona el 1858. Nét seu fou Josep Sarró i Condeminas (1897-
1957), dermatòleg de l’Hospital de Sant Pau; i seguiren els seus dos fills, Josep Antoni 
Sarró i Palau 1927-2012), també dermatòleg, i Manuel Sarró i Palau (n.1929), cirurgià.  
Continua el fill d’aquest, Manuel Sarró i Alonso, n. 1961, igualment cirurgià.

Paraules clau:  Nissaga mèdica; Pere Palau Flaquer; Josep Sarró Condeminas; Sarró 
Palau; Sarró Alonso. 

RESUMEN: Notícia de una línea familiar de médicos, , iniciada per Pere Palau Flaquer 
(1817-1884), en el siglo XIX, continuada, de forma no seguida, por matrimonio, por tres 
generaciones de médicos Sarró. Pere Palau nació en el Vendrell, emigró a Puerto Rico, 
y regresó a  Barcelona en 1858. Nieto suyo fue Josep Sarró Condeminas (1897-1957), 
dermatólogo del Hospital de Sant Pau; y siguieron sus dos hijos: Josep Antoni Sarró 
Palau 1927-2012), también dermatólogo, y Manuel Sarró Palau (n.1929), cirujano.  
Continua el hijo de este, Manuel Sarró Alonso, n. 1961, igualmente cirujano. 

Palabras clave: Família mèdica; Pere Palau Flaquer; Josep Sarró Condeminas; Sarró 
Palau; Sarró Alonso.

La primera generació de metges de la família Sarró i Palau, de la qual tinc 
coneixement data de l’any 1844, en que PERE PALAU I FLAQUER obté el títol de 
Doctor en Medicina i Cirurgia concedit per la Reina Isabel II. Fou el meu besavi. 
Natural del Vendrell, “emigrà a Puerto Rico, on exercí la professió amb gran 
competència i heroisme en ocasió de terribles epidèmies i reuní una considerable 
fortuna.” (Quinze generacions d’una família catalana. Martí de Riquer - Quaderns 
crema. Pago 1278. Barcelona 1998). A Mayagüez, on residia, es casà amb 
Dolors GonzaIez de Quijano y García Alfonso que havia nascut en aquella ciutat el 
dia 11 d’Octubre de 1828. L’any 1858 el matrimoni Palau i GonzaIez de Quijano 
tomà a Catalunya i s’establi a Barcelona en la casa que es va fer construir al 
carrer Roger de Llúria n° 37. 

En Juliol de 1843, Pere Palau participà en un fet històric per la defensa de la 
província de Barcelona. Un moviment polític-militar expulsà al regent d’Espanya, 
Baldomero Espartero. La fracció d’extrema esquerra, per emprar termes actuals, 
no s’acontentà amb el govern que succeí al regent i es sublevà a Barcelona 
i altres poblacions catalanes. Fou el llavors brigadier Prim, comissionat per el 
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Govern, l’encarregat de liquidar aquella sublevació. Progressivament anà vencent 
als grups armats que s’havien apoderat de diverses localitats de Catalunya. El 
22 de Setembre reduí la resistència de San Andrés de Palomar, un municipi 
situat llavors a cinc quilòmetres de Barcelona. (Historia de la Sanidad Militar 
Española. Dr. J.Massons. Tomo III Pag.117). En aquest municipi, el meu besavi 
formà un hospital de sang, com ho atesta, cinc anys després, el general Prim a 
Mayagüez (Puerto Rico), de la qual illa era capità general, en un certificat que diu 
el següent: “Certifico: que D. Pedro Palau y Flaquer, Doctor en Ciencias médicas, 
se presentó de su espontanea voluntad, a prestar sus auxilios facultativos a los 
defensores de la Reina Ntra. Sra. Da Isabel II, en el asalto que dí en San Andrés 
del Palomar a la vista de Barcelona en el mes de Octubre de mil ochocientos 
cuarenta y tres, en donde formó un hospital de sangre en el cual se distinguió 
por sus conocimientos y por su celo en socorrer a los heridos. Y para que pueda 
hacerlo constar donde convenga, libro a su pedimento la presente firmada de mi 
mano y refrendada por el infrascrito Secretario en Mayagüez a veinte de Marzo 
de mil ochocientos cuarenta y ocho. Firmado: El Conde de Reus, y José Estevan, 
Secretario.” 

En el certificat, anomena al Dr. Pedro Palau com a Doctor en ciencias médicas 
quan formà l’hospital de sang l’Octubre de 1843. En aquesta data, el meu besavi 
encara era estudiant de medicina ja que acabà la carrera eI3-0ct-1844. Degut a 
que el certificat es va escriure a Mayaguez eI20-Març-1848, a petició del Dr. Pere 
Palau, es considerà erròniament que en el fets de Sant Andreu del Palomar el citat 
doctor ja era metge. Malgrat tot, el Dr. Josep Ma Massons, rigorós historiògraf de 
la Medicina ja s’adonà d’aquesta equivocació i referint-se al mencionat certificat 
diu: “un flamante bachiller en medicina y cirugía formó un hospital de sangre en 
San Andrés del Palomar”, el que confirma que en aquells moments el meu besavi 
encara no era metge. 

El Doctor Pere Palau i Flaquer (1817-1884) 
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 Reconeixement del General Prim, Comte de Reus, al Dr. Pere Palau per formar  
un hospital de sang en socors dels ferits al assalt de Sant Andrés del Palomar. 

Considero interessants les observacions que es poden comentar del títol de 
metge del Dr. Pedro Palau Flaquer concedit pel Ministerio de la Gobernación de 
la Península. 

Destaquen les característiques fisiques del titular: “edad de veintiocho años, 
estatura regular, ojos melados, color sano, pelo rubio”. Cita per dues vegades 
el nomenament de “Doctor en Medicina y Cirugía, habiendo hecho constar su 
suficiencia ante la facultad médica de Barcelona en el día 3 de Octubre de 1844, 
de orden de S.M. la Reina.” Deduïm, per tant, que en aquells temps es concedia 
directament el títol de Doctor en Medicina y Cirugía. No conec l’inici en que per 
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legislació, ordre o nova costum, constaren en els títols de metge, el nomenament 
de Llicenciat i no pas el de Doctor. 

Seguint l’ordre cronològic familiar i la relació amb la medicina catalana, continuem 
dient que el Dr. Pere Palau i Flaquer, tingué un fill que contragué matrimoni amb 
la meva avia Josefina de Riquer e Inglada, filla de Martín de Riquer i de Comellas, 
Marqués de Benavent. Fruit d’aquesta unió, nasqué la meva mare, Elisea Palau 
de Riquer que es casà amb el Dr. Josep Sarró i Condeminas, segon metge de la 
família que fou el meu pare. 

El Dr. JOSEP SARRÓ I CONDEMINAS (1897-1957), nasqué a Barcelona el 28 
de Febrer de 1897, fill d’Antoni Sarró, natural de Tarragona, capità de la Marina 
Mercant, i de Teresa Condeminas, nascuda a Barcelona i pertanyent a la família 
de la Naviera Condeminas. 

El meu pare nasqué a Barcelona, però estudià i passà la seva infància a Tarragona 
on havia la casa pairal, fins que inicià els estudis de Medicina a Barcelona, 
resident a casa d’uns parents. 

Durant la carrera fou Alumne Intern per oposició en el Servei de Cirurgia del Prof. 
J.Ma Bartrina a 1 ‘Hospital Clínic amb una remuneració anual de mil pessetes, 
per ordre de la Subsecretaria de Madrid donada eI 20-Juliol-1921. 

Acabada la carrera de Medicina inicià el peregrinatge per diferents llocs de 
treball. L’any 1922 fou practicant i metge suplent al Centre Autonomista de 
Dependents del Comerç i de la Industria, en la Rambla Santa Mònica 25. L’any 
1925, a proposta del Cos Facultatiu, formulada en mèrits d’elecció decidida per 
unanimitat, el Consell de Govern de Mutual-Salus, acordà nomenar al senyor 
Josep Sarró i Condeminas, metge numerari d’urologia, pell i sífilis. El 15 de Juliol 
de 1934, en la Junta General Ordinaria, va esser elegit pel càrrec de Vocal de la 
Cooperativa de Consum del Sindicat de Metges de Catalunya. 

Un curiós certificat, datat a Barcelona el 20 de Juliol de 1939, Año de la Victoria, 
i signat per Don Ignacio Femandez de Castro y Molet, Comandante Médico del 
Cuerpo de Sanidad Militar, con destino como Delegado de Sanidad en Cataluña 
de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros, declara que: “José 
Sarró Condeminas ha prestado sus servicios como Jefe de Sala de Dermatología 
en el Hospital Militar de Prisioneros de San Pablo, habiendo desempeñado su 
cargo con gran celo y asiduidad y a completa satisfacción de esta Jefatura de 
Sanidad”. La declaració demostra la intima connexió que quasi sempre existí 
entre la política i la sanitat, forçada majoritàriament per la primera sobre la 
segona. 

Seguint el recorregut pels diferents càrrecs que tingué el meu pare, fou el de 
dermatòleg, amb caràcter eventual, pel Instituto Nacional de Previsión, i pel 
Sector de Barcelona, el 15 de Desembre de 1947. I el mes de Maig de 1948 
fou anomenat Metge Interí de Unión y Alianza de Previsión, en la especialitat de 
Dermatologia. 
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El doctor Josep Sarró i Condeminas, al terrat de l’Hospital  
de La Santa Creu i Sant Pau de Barcelona (1940) 

Totes les places descrites que ocupà i que es poden demostrar amb els 
nomenaments originals que guardo molt acuradament, no tenen el valor ni la 
importància que el meu pare sempre donà quan aconseguí el càrrec com a 
dermatòleg de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El primer nomenament 
fou com a Metge Auxiliar en Dermatologia en el Servei del Dr. Santiago Noguer 
Moré el 25 de Maig del 1929. L’any 1933 fou ascendit a la categoria de Metge 
Adjunt. Per acord de la Junta Administrativa de 1 ‘hospital, amb sessió celebrada 
el 23 de Novembre del 1946, es decideix suprimir el Servei de Dermatologia i 
Sifiliografia del hospital, a fi de destinar les seves Sales a la hospitalització de 
tuberculosos i el tancament del Dispensari annexe. Per tal motiu, la mateixa 
Junta Administrativa, acordà anomenar al Dr. Josep Sarró com a Vice-Director de 
l’Hospital de Sant Llàtzer (llavors leproseria), sense perjudici de continuar com a 
Metge Ajudant de l’Hospital en situació d’excedent. 

Durant mes de vint-i-cinc anys, exercí de dermatòleg en l’Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau, en el Servei del Dr. Santiago Noguer Moré. En l’hospital desenvolupà 
tota la seva tasca científica, a mes de la major part de la assistencial. El 15 
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de Març de 1927, publicà en els Anales del Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, conjuntament amb el Dr. S. Noguer Moré: “Contribución al estudio de la 
radiumterapia en los procesos cancerosos cutaneos y cutaneo-mucosos”. 

En la revista Ecos Españoles de Dermatología y Sifiliografia, Año VII, N° 65, 
pg. 299, F ebr. 1931, publicà: “Mas comentarios sobre la acridinoterapia 
antigonocócica”. Repetit en conferencia que tingué lloc en la Societat Catalana de 
Dermatologia y Sifiliografia, en sessió del 3 de Desembre de 1930. En la mateixa 
revista publicà el mes de Juliol de 1931, Any VII, N° 70, pg. 655, junt amb el 
Dr. S. Noguer Moré: “Radionecrosis tardías”. En Desembre de 1932, Any VIII, N° 
87, pg. 141, escriu en la mateixa revista, amb el Dr. Noguer Moré: “Primera nota 
acerca del tratamiento de eczemas crónicos infiltrados”. 

En Sessió Científica, celebrada a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Servei 
del Professor Noguer Moré, el 8 de Febrer del 1933 donà una conferencia sobre: 
“Ulceras de las piemas y ozonoterapia”, que posteriorment es publicà en la 
revista Ecos Españoles de Dermatología y Sifiliografia, Any IX, N° 91, pg.369, 
Abril 1933. En la Reunión Dermatológica de Barcelona, celebrada en el Servei 
de Dermatologia del Prof. S. Noguer Moré, en Sessió del 10 de Maig del 1933, 
donà la conferencia: “A propósito de un caso de fotoanafilactosis.”. 

En Juny del 1934 publicà en la revista Ecos Españoles de Dermatología y 
Sifiliografia, Any X, N° 105, pg. 587, junt amb el Dr. S. Noguer Moré: “Nota 
preliminar sobre el neo-spirol (primer neo español). Resultados inmediatos de 
300 inyecciones”. I en Abril del 1935, publicà en la mateixa revista, Any XI, N° 
115, pg. 474: “Al finalizar el año de ensayos con el primer neo nacional”. 

El Dr. Josep Sarró Condeminas, fou un dels pioners en la especialitat de 
dermatologia que aplicà el Neo-Salvarsan nacional (neo-spirol) en el tractament 
de la lues en els diferents períodes de la malaltia, fent un acurat estudi i seguiment 
de centenars de malalts tractats amb el nou medicament nacional. Per altra 
banda, fou un dels iniciadors del tractament d’afeccions cutànies específiques 
amb radium i radioteràpia. Aconseguí una dilatada experiència i bons resultats 
amb els tractaments que publicà i que demostrà fotogràficament en múltiples 
conferencies. 

Foren molts anys de dedicació complerta a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau on obtingué el reconeixement mèdic i popular d’esser un bon dermatòleg, 
actualitzat constantment i conscient de l’aplicació dels nous tractaments 
dermatològics, prèviament analitzats i llargament estudiats en benefici d’un gran 
nombre de malalts que aconseguí guarIr. 

El Dr. Lluis Pallés Roig, Metge Director del Servei de Dermatologia de l’Hospital, fa 
constar en declaració de setembre del 1955, que el Dr. Josep Sarró Condeminas 
assistí a tots els cursos que anualment donà de la especialitat el Professor 
Santiago Noguer Moré, durant 15 anys. I com Metge Ajudant col.laborà en donar 
els “Cursos B de ampliación de la misma especialidad”. 

En l’aspecte humà, cal ressaltar la humilitat i sensibilitat artística. Dos exemples 
ho confirmen. Durant els cursos de dermatologia que periòdicament es 
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celebraven a l’Hospital de La Santa Creu i Sant Pau, conegué al jove dermatòleg 
Dr. Xavier Vilanova, el qual, des de el primer moment conquistà l’admiració del 
meu pare per la claredat, capacitat de síntesi i rigor amb que exposava totes 
les seves conferències. Al cap d’un temps, el Dr. X. Vilanova fou el Catedràtic 
de Dermatologia a l’Hospital Clínic de Barcelona. Llargues converses i mútues 
inquietuds científiques varen unir molt amistosament als dos dermatòlegs. Així 
es demostrà quan en els últims anys de la vida professional del meu pare, assistí 
cada matí, a primera hora, a la classe que donava el Prof. X. Vilanova, seient a 
la primera fila de l’aula i seguint admirant i aprenent del catedràtic que tant va 
estimar. 

L’amor a les arts el posà en contacte, primerament com a professional i després 
amb veritable amistat, al món del art català. Els artistes malalts es transformaren 
en els amics entre els quals compartí moltes hores i anys de mutu afecte. Entre 
els pintors recordo a Commelenín, Fsc. Domingo, Camps-Ribera, Vidal Rollan, F. 
Carbonell, Puigdengolas, Bosch-Roger, l’il.lustrador del TBO Bartrolí, i el mateix 
F. Gimeno, entre d’altres. També fou bon amic del ceramista J. Llorens Artigas, de 
l’escultor Martí Llauradó i del violinista Fsc. Costa. Entre els artistes fou el metge 
de confiança i l’amic benvolgut. 

Morí sobtadament d’una hemorràgia cerebral, a Barcelona, als 60 anys d’edat, 
el 1 d’Agost del 1957. Deixà dos fills, Josep Antoni i Manuel, que també foren 
metges. Dermatòleg el primer i cirurgià el segon. 

El Dr. JOSEP ANTONI SARRÓ I PALAU continuà l’especialitat del pare. Es llicencià 
a la Facultat de Medicina de Barcelona, l’any 1952. En 1968 entrà a formar 
part del Cos Facultatiu del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, incorporant-se 
al Servei d’Oncologia i Medicina Nuclear que dirigí el Dr. A. Subias Fages, on 
continuà el tractament amb l’aplicació de radium i de radioteràpia en lesions 
malignes cutànies i que inicialment aplicà el seu pare en el mateix hospital. 

Entre els estudis més destacables figuren les publicacions en Folia Clinica 
Internacional: “Cancer arsenical”, junt amb el Prof. X. Vilanova (Tomo VIII, N° 7, 
Oct. 1958) i “Experiencias Clínicas adquiridas con Solcoseryl en el tratamiento 
de úlceras cutaneas graves” (Tomo XIV, N° 10, Oct. 1964). Les publicacions en 
revistes estrangeres citem com a més sobresortints: “Dubreuilh, ultramicroscopie-
histopatologie, thérapeutique (Joumal Francais d’Oto-Rino-Laringologie. XX, 
N° 9, 1971), i “Les enzymes en thérapeutique” (VII Congrés International de 
thérapeutique. Edicions Medicine et Hygiéne. Genève. Oct. 1961. 

Fou professor de Biologia i Dermatologia de la Escuela Profesional A.T.S. - Santa 
Teresa, i Cap del Servei de Dermatologia del Hospital del Niño Dios (1962). 

En 1973, publicà la monografia “Dermatología basica” de la qual la primera 
part la dedicà a l’estudi de la morfologia i fisiologia de la pell, i en la segona 
part descriu la patologia cutània i les principals dermatosis, mitjançant unes 
fotografies en colors de les afeccions dermatològiques que descriu. És un atlas 
de dermatologia de gran valor didàctic per els estudiants de medicina, a la 
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vegada que es una bona referencia de consulta per els metges que no són de la 
especialitat. 

Des d’els anys 1970 al 78, participà en la docència dels cursos sobre “Tumores 
cutaneos”, organitzats pel Servei d’Oncologia i Dermatologia del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. 

La seva inquietud cultural el portà a escriure diversos assaigs entre els quals 
escrigué sobre Albert Schweitzer: “Admirado del mundo”, “La presencia viva de 
Marie Curie”, per recordar els cent anys del seu naixement, i l’estudi de “La 
escue1a de música vienesa”. Totes van ser publicades en la revista “Distinción” 
durant el anys 1964-65-67-68 (No 42, 47,53,57). 

El Dr. Josep Sarró i Condeminas amb els seus fills Josep Antoni i Manuel Sarró i Palau. (1964) 

 

El meu germà, Dr. Josep Antoni Sarró i Palau, continuà l’estreta relació amb els 
artistes que inicià el nostre pare. Com a paradigma d’aquesta relació menciono 
la que tingué amb el pintor Salvador Dalí, al qual li presentà l’uròleg del Hospital 
de Sant Pau, el professor Antoni Puigvert per que el tractés d’unes afeccions 
cutànies que patia el cèlebre pintor. Amb aquest motiu es mantingué una bona 
relació medico-artística. Molts diumenges anava el meu germà a Port Lligat a 
visitar al pintor que en una ocasió li dedicà personalment i amb un dibuix, el seu 
llibre Babaouo (Edit. Labor 1978). 

Va continuar durant molts anys la costum del nostre pare, d’assistir a les classes 
de dermatologia que el Catedràtic Dr. X. Vilanova donava a l’Hospital Clínic. Totes 
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les tardes tenia la visita privada, havent aconseguit un ampli reconeixement de 
la seva bona praxI. 

El 20 d’Agost del 1989 patí un infart isquèmic cerebral subcortical front- parietal 
dret que li provocà una hemiplegia severa i persistent per la qual va tenir que 
deixar l’activitat professional. Morí el 6 de Març del 2012, després d’una 
progressiva evolució de la malaltia cerebral que acabà amb una claudicació total 
multi-orgànica. 

El Dr. MANUEL SARRO I PALAU, quart metge de la família, es Llicencià a la 
Facultat de Medicina de Barcelona l’any 1953. Els dos últims anys dels estudis 
de medicina fou Alumne Intern per oposició del servei d’Urgències de Cirurgia de 
l’Hospital Clínic i Provincial. 

En acabar la carrera estigué en el “Chirurgisch-Klinisches Institut der Universitat 
München” a Alemanya (Baviera). Era l’Hospital on el Prof. F. Sauerbruch fou 
el Director del Servei de Cirurgia, inventor de noves tècniques per la cirurgia 
toràcica, cirurgià de Reis i de la aristocràcia europea abans de la segona Guerra 
Mundial, però de nefast record personal per la seva actitud dictatorial, intransigent 
i molt dura en el tractament amb els col.legues, demés personal i malalts del seu 
Servei. La duresa de l’ambient que regnava en l’hospital es reflexa en un dia que 
coincidí en que el cirurgià Jefe no anà a l‘hospital, vaig arribar uns minuts tard, 
el cirurgià primer ajudant em va rebre dient: 

“Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die mause”. (Quan el gat es fora de 
casa, els ratolins ballen). Des de llavors, vaig aprendre a ser puntual, responsable 
i disciplinat. En el mateix Hospital Universitari donava classes de Patologia 
Mèdica el re-nombrat Prof. Von Bergman, conegut a Espanya per la traducció 
al espanyol del seu “Tractat de Patologia Mèdica”. Acudí a les seves classes 
magistrals sempre que podia i que encara recordo amb gran admiració. 

L’any 1955 entrà com a cirurgià a l’hospital de Sant Pere Claver, del carrer Vila i 
Vilà, del Paral.lel, fundat pel sacerdot jesuïta Lluis Artigues. En ell, es va iniciar 
com a cirurgià en Cap d’Equip quirúrgic i efectuà les primeres grans intervencions. 
Foren el primers anys de gran responsabilitat i d’enfrontament solitari vers els 
problemes que plantejava la CIrurgIa. 

Llegí la Tesis Doctoral en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
el 5 de Juliol del 1961. 

L’any 1969 va fer el pròleg i la traducció a l’espanyol del llibre: “An atlas 
ofadvances surgical techniques”, de E.J. Beattie i Steven J. Economou. Fou un 
llibre editat als Estats Units que tingué molt d’èxit degut a la metòdica exposició 
de les tècniques quirúrgiques, acompanyades d’uns didàctics dibuixos. 

En 1979 traduí al castellà el llibre: “Exenterative surgery ofthe pelvis”, dels 
cirurgians americans John S. Spratt Jr. I Harvey R. Butcher Jr. 

Amb aquestes referencies, considero haver contribuït al coneixement de que un 
cirurgià català fos el traductor al idioma hispànic d’uns importants llibres de 
cirurgia nord-amencans. 
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Dedicatòria i dibuix de Salvador Dalí per al Dr. Josep Antoni Sarró. 

He continuat l’estreta relació amb el món artístic que inicià el meu pare, formant 
part de la cèlebre penya barcelonina “La Punyalada” reunint-me els Dissabtes a 
la tarde en el Restaurant al cap d’amunt del Passeig de Gràcia, des de 1955 fins 
1998 en que es tanca el Restaurant. La formaven pintors, escultors i reconeguts 
escriptors com Guillem Diaz-Plaja i Enric Jardí, periodistes com Sempronio i Josep 
Mª Cadena, i el Degà dels Notaris de Barcelona, Raimón Noguera de Guzman. La 
tertúlia m’introduí en el món de les arts i de les lletres on es respirava hedonisme 
i bohèmia, però alhora, no estava exempt d’opinions artístiques molt discrepants. 

Un company de la penya em presentà a Camilo José Cela. Per tal motiu vaig 
entrar en amistat amb el famós literat espanyol. Durant uns anys fou costum 
que en l’inici del Curs Anual de la Societat Catalana de Cirurgia, un reconegut 
personatge pronunciés el discurs d’inauguració del citat curs. Degut a l’amistat 
que tingué amb Cela, li vaig demanar si voldria fer-nos l’honor de parlar en l’acte 
mencionat. Amb molt d’afecte va acceptar, i en el Curs Inaugural de l’any 1977 
de la Societat Catalana de Cirurgia, sota la Presidència del Dr. A. Sitges Creus, 
pronuncià el discurs: “Pícaros, c1érigos, caballeros y otras falacias, y su reflejo 
literario en los siglos XVI-XVII”. D’aquesta manera, mitjançant un membre de la 
família de metges Sarró i Palau, el Premi Nobel de Literatura de 1989 llegí el 
discurs a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, en la emblemàtica Sala 
Gimbemat. 
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La tanca d’or de la meva activitat professional fou la concessió del Premi 2006 
de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb el nomenament de membre 
Corresponent, per la presentació del llibre: “Professor P. Piulachs Catedràtic de 
Cirurgia de la Facultat de Medicina de Barcelona. Memòries de 25 anys de col.
laboració (1951-1976)”. 

El meu primogènit Dr. MANUEL SARRÓ I ALONSO, es dedica també a la 
cirurgia. Es llicencià en la Facultat de Medicina de Barcelona i es formà en la 
especialitat a l’Hospital de la Creu Roja de L’Hospitalet (Barcelona). Obtingué 
el títol d’Especialista en Cirurgia General i del aparell Digestiu, amb un examen 
efectuat a Madrid l’any 2002. 

El nou sistema sanitari que des de fa anys va “assolar” a Espanya, obligà a 
la joventut mèdica a sometre’s a importants sacrificis i “pluriempleos” per lo 
malament retribuïts econòmicament que estaven. Com els altres, es veié obligat 
a fer un munt de Guàrdies mèdiques de vint-i-quatre hores per Barcelona i la 
comarca, a mes de no poder deixar la tasca diària assistencial. Els joves metges 
d’ara, que son el nostre futur, no són reconeguts en el grau que es mereixen 
i formen part d’un nou sistema sanitari, políticament variable e imposat per 
economistes. L’estabilitat dels nous metges és incerta, malgrat que l’esforç de 
la joventut encara influeix perque la medicina catalana continuï essent una bona 
referencia en l’àmbit nacional i mundial. 

El meu fill es, per ara, l’ultim metge de la família Sarró i Palau, però es el primer 
que s’enfronta amb una nova forma d’exercir la Medicina, diferent de la que 
practicà el seu pare, oncle, avi i rebesavi. A ell va el meu desig per que li perduri 
l’ànim que sempre ha demostrat, i que aporti amb esforç i talent la seva col.
laboració per donar al país el bon nivell mèdic que l‘hi correspon. 
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ARBRE GENEALÒGIC MÈDIC DE LA FAMÍLIA SARRÓ l PALAU

Martí de RIQUER  
(Marqués de Benavent)  
Barcelona (1820-1888) 

Dr. Pere PALAU i Flaquer 
El Vendrell -Tarragona (1817-1884) 

Josefina de RIQUER 
Barcelona (1895-1980) 

Elisea Palau de RIQUER  
Barcelona (1897-1991) 

Pere Palau Gonzalez de Quijano  
Barcelona (1853-1928) 

Dr. Josep Antoni SARRÓ i PALAU 
Barcelona (1927-2012) 

Dr. Manuel SARRÓ i PALAU ~ Carme Alonso 

 Barcelona (1929)  Barcelona (1924)

Dr. Manuel SARRÓ i Alonso 
Barcelona (1961) 

Dr. Josep SARRÓ i Condeminas 
Barcelona (1897-1957) 
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NOTES SOBRE L’ACTIVITAT DEL DOCTOR SEIX I MIRALTA COM A TISIÒLEG 

MIRET i CUADRAS, Pere

                                 

RESUM: Notícia breu sobre el Dr. Tomàs Seix i Miralta, principal col·laborador del Dr. 
Lluís Sayé, en la seva obra antituberculosa a Barcelona, ja en el dispensari dle carrer 
de Radas, 24,  abans de la guerra.  Va ser director del Dispensari del carrer de Torres 
Amat des de l’any 1937 fins el 1965 en que es va jubilar. Després ho van ser els Drs. 
Pursell, March i Miret.

RESUMEN: Notícia breve sobre el Dr. Tomás Seix i Miralta, principal colaborador del  Dr. 
Luis Sayé Sempere , desde el dispensario de la calle de Radas 24, en su obra antituber-
culosa anterior a la guerra civil.  Fue director del Dispensario de la calle Torres Amat des 
1937 hasta 1965, en que se jubiló.  Le sucedieron los doctores Pursell, March i Miret. 

Paraules clau: Tomàs Seix i Miralta  – Dispensari Antituberculós Torres Amat -  Tubercu-
losi  Barcelona - Lluis Sayé  

Palabras clave: Tomàs Seix i Miralta – Dispensario Antituberculoso Torres Amat -  Tuber-
culosis Barcelona - Lluis Sayé  

Vaig conèixer el Dr. Seix, en retornar, l’any 1958,  de la meva estada professional, 
a les cabiles, del que era aleshores el Protectorat de la zona nord del Marroc. 
Era un home de 63 anys, alt, cepat, atlètic, pesava més de 90 kg, gens gras, 
cara rodona, galtes vermelles, coll poderós que subjectava un cap de front ample 
i ulls grans, que et miraven fixament. Era el director del Dispensari Central 
Antituberculós de Catalunya des de la seva inauguració, el dia primer de maig 
de l’any 1937, en plena Guerra Civil, i va continuar presidint-lo fins a la seva 
jubilació l’any 1965, en complir 70 anys d’edat. 

  Nosaltres veníem del Marroc en unes circumstàncies, que podíem dir anòmales, 
sobretot per improvisades. La independència, va agafar de sorpresa el Govern 
Espanyol, i el desordre administratiu va ser total.  Als metges dels Serveis Sanitaris 
del Marroc, un cos que depenia directament de la Presidència del Govern, ens 
oferiren un concurs, per cobrir vacants a les “Jefaturas Provinciales de Sanidad”, 
els sanatoris i els dispensaris del “Patronato Nacional Antituberculoso”, i el “Gran 
Hospital de la Beneficència General del Estado” a Madrid. Jo vaig escollir el 
Dispensari Central Antituberculós de Barcelona.

La falta d’informació que tenien els responsables dels centres on anàvem era 
absoluta. Quan em vaig presentar al cap local de sanitat de Barcelona, quedà 
desconcertat, i no ho acceptava. Al dispensari de Torres Amat, tampoc vaig ser 
ben acollit. Allà exceptuant el Dr. Seix i el Dr. López Soler, un ajudant antic 
col·laborador del Dr. Sayé, que es jubilà aviat, els altres vuit, eren metges interins 
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i becaris, algun amb molts anys. També els incomodà la meva arribada i em 
reberen amb recel. 

L’única persona que m’acollí amb normalitat va ser el Dr. Seix, tot i que tampoc 
li havien comunicat el meu nomenament, que era en propietat. Ell era, el que en 
deien i encara en diem, un senyor. Molt correcte, vestia amb pulcritud, tenia una 
veu clara, fonda i agradable, et mirava sempre directament als ulls, acudia cada 
dia al Dispensari i visitava els malalts.

Segur d’ell mateix, no tenia fills ni automòbil, i comptava amb una clientela fidel, 
en la seva consulta privada al carrer Mallorca. Aficionat a la pintura havia adquirit 
alguns quadres de pintors reconeguts entre ells dos de Thomas Gainsborough.

La nostra relació, va ser sempre natural i sincera. En els primers temps en els que 
em sorgiren dificultats i entrebancs de tot tipus, per adaptar-me a una situació per 
a mi també no prevista, sempre va entendre les meves irregularitats i quan vaig 
necessitar un aval econòmic, va ser l’únic que sense ni mirar el que demanava, 
el va signar.

Era un metge competent i un bon coneixedor de la naturalesa humana, una 
persona assenyada i segura d’ella mateixa, i no tenia cap interès, ni necessitat 
de figurar. Mai va presidir cap associació, ni cap congrés. Va ser, tot i que no ho 
posava ni a les targetes, ni a les receptes,  professor associat a la Càtedra de 
Tisiologia de la UAB. Sempre va estar a l’ombra del Dr. Sayé, però això, ell ho 
acceptava de grat. 

El Dr. Sayé va ser escollit per dirigir la primera sala per a tuberculosos, amb 14 
llits, l’any 1912, que es va muntar a l’Hospital Clínic, gràcies a una deixa del 
prohom Joaquim Sanz, i el Dr. Seix, que estudiava segon curs de medicina, va 
entrar d’ajudant, recomanat pel Dr. Carulla, amic de la seva família, segons em 
confessà ell mateix, i sempre va estar al costat, com a subordinat del Dr. Sayé, 
tot i que l’any 1917, quan el Dr. Sayé “ja era massa important”, (sic) la sala la 
portava ell. 

Quan la Mancomunitat, veient la gran mortalitat que tenia la tuberculosi a 
Catalunya, prengué l’acord, l’any 1919, de crear un centre gratuït, per controlar 
els tuberculosos, i dirigir la lluita antituberculosa a Catalunya, nomenà el Dr. Sayé 
director d’aquest projecte, i el Dr. Seix, cap clínic i secretari del servei. El Dr. Seix, 
va ser l’encarregat de buscar un local apropiat, i d’organitzar el Servei. Va escollir 
un edifici en construcció al carrer Radas nº 24, al Poble Sec,  un districte molt 
afectat per la tuberculosi, i d’acord amb el constructor, l’adaptaren a la tasca que 
havia de realitzar.

El Dispensari, inaugurat el dia 23 d’abril de 1921, tingué molt aviat un gran èxit. 
Es controlaven els malalts i es buscaven entre els familiars les fonts de contagi, 
els malalts ignorats, es començà a fer radiologia sistemàtica, s’inicià la vacunació 
amb BCG dels nens, i dels reactors negatius, en especial del personal sanitari que 
treballava en hospitals, i infermeres visitadores acudien als domicilis per alliçonar 
i millorar les condicions de les vivendes, i per prevenir els contagis. 
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Davant l’extensió de la tisis i del flagell social que originava la tuberculosi, la 
malaltia infecciosa que causà més mortalitat a la primera meitat del segle XX, el 
Dispensari quedà petit i no podia atendre el nombre de persones que acudien a 
la consulta. 

A més de les visites diagnòstiques i de control, la tuberculina que era el 
tractament habitual dels malalts s’injectava al mateix Dispensari, dos dies a la 
setmana, durant un o més anys. També era el tractament preventiu dels infants 
reactors positius. L’any 1924 començaren els tractaments amb les sals d’or, que 
s’aplicaven, a dosis progressives, igual que la tuberculina, pels metges del Centre.

El Dr. Sayé va creure que era necessari construir un gran centre amb més 
capacitat i més dotat, que coordinés tots els dispensaris de Catalunya, i amb ells 
la lluita antituberculosa del país. Relacionat amb financers i polítics, i conegut 
com un científic de gran prestigi,  buscà tots els mitjans, i aconseguí iniciar la 
construcció, l’any 1934, del Dispensari Central Antituberculós de Barcelona al 
carrer de Torres Amat nº  8. 

A la tardor de l’any 1936, el Dr. Sayé es va exiliar, quan un grup de milicians es 
presentà al seu domicili, i ell que sortosament n’estava absent, marxà a França.

Des d’aquest moment el Dr. Seix, va ser el director, impulsor i màxim dirigent de 
tot el que es va fer de la lluita antituberculosa a Catalunya. El Dispensari Central 
(anomenat així per la seva funció, no per la seva ubicació) no estava acabat. 
En aquells primers mesos de guerra civil l’administració tenia assumptes més 
importants per resoldre, que un Dispensari no enllestit.

Faltaven estructures, com les escales que comunicaven la segona i la tercera 
planta i això es considerà perillós especialment per la clientela infantil. El Dr. 
Seix va saber que una organisme polític anava a  ocupar el Centre i aleshores 
va visitar autoritats, entitats, sindicats.... Finalment amb el recolzament  d’un 
informe de l’Acadèmia  de Medicina signat pel Dr. August Pi i Sunyer, en el que 
reclama el Dispensari per la seva funció assistencial, aconseguí la concessió del 
mateix, que s’inaugurà amb presència de l’alcalde de la ciutat, el dia primer de 
maig de l’any 1937. 

Faltava equipament,  la radiologia, el laboratori i el mobiliari que es va traslladar 
del Dispensari de Radas, era insuficient.  L’escala que faltava va ser construïda, 
sense seguit els plànols originals, després d’ inaugurat, segons m’explicava el 
mateix Dr. Seix, per amics i deutors ex malalts, sense cobrar ni el material, ja que 
ell no tenia cap recurs.  

Com ja és conegut el Dr. Sayé retornà a Barcelona l’any 1952. Havia estat 
fora setze anys, la situació política era molt diferent, els antics col·laboradors 
coneixien els seus èxits a l’Amèrica Llatina, però ell ja no era el mateix, i molts 
dels col·laboradors tampoc, i no recuperà, ni el seu càrrec de professor a la 
universitat, ni la seva clientela, ni el seu prestigi, i ni tan sols visità el Dispensari.

El Dr. Seix en va ser el director, durant vint-i-vuit anys, llevat d’un petit període 
l’any 1939, des de la seva inauguració l’any 1937 fins que es va jubilar, en complir 
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setanta anys. També va ser qui va dirigir i va controlar la lluita antituberculosa 
a Catalunya durant uns anys en els que la guerra i la postguerra van causar un 
augment de la tuberculosi, una escassetat de recursos i una falta de centres 
apropiats per a tractar-los, i va ser ell qui va recuperar el Dispensari, el va posar 
en marxa, el prestigià, i el conduí, en uns temps i en unes condicions molt difícils

Després el Dispensari va tenir tres directors més: el Dr. Pursell de 1965 a 1974, 
el Dr. March de 1974 a 1986, i un servidor de 1986 a 1997, quan el Dispensari, 
es transformà en un Centre d’Assistència Primària.

El Dr. Seix era una persona molt equilibrada i agraïda. Per ell, el Dr. Sayé va ser 
sempre el seu mestre i mai oblidà que la idea, el projecte i la construcció del 
Dispensari, encara que, no arribà mai a posar-hi els peus, i la programació de la 
lluita antituberculosa a Catalunya, van ser una obra personal del Dr. Sayé. L’any 
1973 passà a anomenar-se Dispensari del Dr. Sayé. Ho ben mereixia, i el Dr. 
Seix, ja jubilat, se’n alegrà. Avui continua amb el nom del Dr. Sayé, i qui més qui 
menys coneix que va existir un Dr. Sayé, però el Dr. Seix, que durant vint-i-set 
anys va lluitar, per iniciar-lo, per mantenir-lo,  i el que és més important, dia a 
dia va treballar per donar-li prestigi, i acreditar-lo com un centre de referència, a 
quedat a l’oblit. 

Quan ja havia complert noranta-set anys, un dia al seu domicili vaig gravar una 
conversa que vàrem tenir durant més d’una hora.

Conservava una bona memòria i m’explicà el començament de l’especialitat, 
els primers pneumotòrax, els primers especialistes, i algunes anècdotes. Li vaig 
preguntar per la seva relació amb el Dr. Sayé, que alguns col·laboradors acusaven 
d’un home, de tracte no massa fàcil, individualista, poc comunicatiu, exigent i 
poc sensible, que tenia els col·laboradors com a servents, que els retenia fora de 
les hores de servei, quan es quedava a compondre les seves publicacions i no els 
compensava ni econòmicament ni amb agraïment. 

Ell contestà que sempre l’havia vist un home correcte, amb el que mai va tenir 
cap controvèrsia personal, que eren amics, que visitava la seva família i que 
era una excel·lent persona, que tenia un gran clarividència per organitzar, una 
gran voluntat per continuar, un gran talent previsor, i una capacitat de treball 
extraordinària. Li vaig preguntar quina relació tenia, el Dr. Seix amb l’altre tisiòleg 
de prestigi d’aquells anys, el Dr. Reventós. Paraules textuals: no, no, eren amics, 
si, sí tenien bona relació. Ara, això sí, sempre que podien es feien la traveta l’un 
a l’altre!. És que en Reventós...

El Dr. Seix, va ser un metge pràctic, un molt bon clínic, i tenia també un interès 
notable per epidemiologia i per la bacteriologia de la tuberculosi. Ja jubilat 
passava moltes  estones al laboratori sembrant bacils en tubs de Löwenstein i 
controlant antibiogrames. 

Les seves publicacions, no són molt abundants, però són sempre originals. Escriu 
quan un tema és interessant, és poc conegut, i creu que és important pels metges 
i pels malalts, no per millorar currículum, ni perquè figuri un treball seu en una 
revista i sigui conegut el seu nom. 

Gimbernat, 2015 (*) vol. 63 pàg. 211-220, ISSN: 0213-0718

Pere Miret i Cuadras



215    

En la seva època d’estudiant al dispensari Joaquim Sanz a l’Hospital Clínic, va 
iniciar un estudi demogràfic de l’evolució de la tuberculosi, a Barcelona, recullin 
en uns gràfics, dades des de l’any 1912. 

L’any 1918, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va afegir a la secció de Ciències un 
Centre d’Estudis Sanitaris. Es formaren dos grups. El de tuberculosi s’encarregà 
al Dr. Sayé i el Dr. Seix com adjunt. Aquell primer estudi del Dr. Seix d’estudiant, 
és el que el Dr. Sayé recull, i serveix per demanar a la Mancomunitat la creació 
del “Servei d’Assistència Social als Tuberculosos de Catalunya”. 

Inaugurat el Dispensari de Radas, el Dr. Seix acaba el treball  que havia començat 
a l’Hospital Clínic, que presenta com la seva Tesi Doctoral  i que titula “Mortalitat 
tuberculosa a Catalunya i especialment a Barcelona”  Va comprovar que la 
tuberculosi anava baixant, any per any espontàniament i que el districte V tenia 
la taxa més elevada de malalts, degut a les males condicions de salubritat, 
conduccions d’aigua, desaigües, amuntegament de famílies en espais reduïts...

Un recull tan continuat d’aquestes dades no s’ha fet mai més a Catalunya

El Dr. Sayé creu que el coneixement de la mortalitat, morbiditat, índex d’infecció a 
les diferents edats, és fonamental per l’organització d’una Lluita Antituberculosa i 
continua, amb el Dr. Seix, recollint aquesta informació. Les infermeres visitadores 
que acudien als domicilis, elaboraven fitxes de l’hàbitat, de les condicions, 
higiene, economia, nombre de persones, i vacunaven amb BCG, els nadons.

Quan el Dispensari es traslladà al carrer de Torres Amat el Dr. Seix continuà 
recollint les dades de mortalitat, morbiditat, i els índex d’infecció, als cinc, als nou 
i als catorze anys. L’any 1955, amb la col·laboració del Dr. March Ayuela publicà 
“Estudio de la infección tuberculosa en Barcelona”, en el que es demostra que 
en els últims trenta anys la infecció tuberculosa havia baixat el 50% en els nens 
de 0 a 4 anys, un 25 % en els de 5 a 9, i un 5% en els  de 10 a 14 anys. Aquest 
descens es correspon  amb el descens de la mortalitat tuberculosa per edats.

Les taxes de mortalitat i els índex d’infecció per edats, varen ser registrades pel 
Dr. Seix fins la seva jubilació l’any 1964.

En el setè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a Mallorca 
a l’estiu de l’any 1932, el Dr. Seix presenta el treball “Tuberculino-teràpia i 
Antigenoteràpia”. 

En començar la dècada dels anys trenta, el tractament amb tuberculina havia 
perdut el seu crèdit, però en no haver-hi cap altre terapèutica, es buscaven 
noves tècniques de preparació de l’antigen, noves vies d’administració, i variació 
de les dosis, esperant aconseguir resultats més satisfactoris. La insistència i 
la perseverança d’alguns metges, va fer que els tractaments amb tuberculina 
persistissin durant anys, causant més danys que beneficis. 

El Dr. Seix en el seu estudi diu: El criteri que hem seguit per la indicació del 
tractament tuberculínic, difereix del que han donat la majoria d’autors clàssics, 
hem rebutjat d’una manera rotunda i sistemàtica a tots els individus amb la 
malaltia en evolució. Probablement el grup ideal per fer un tractament amb 
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tuberculina, és el de les criatures que havent tingut un contagi, tenen una 
reacció de Mantoux positiva, però sense simptomatologia, ni lesions pulmonars 
evolutives. (És a dir, els infectats no malalts). I en aquests casos la millora és 
augment de pes, bona gana, desenvolupament normal. 

En resum el Dr. Seix accepta la tuberculina només en els casos d’infecció sense 
malaltia, en infeccions primàries ganglionars sense clínica, qualificades en el 
període secundari de Ranke i en algunes tuberculosis terciàries mal definides 
com era l’esclerosi de vèrtex, tuberculosi pulmonar inicial, mal de Pott guarit?, 
tuberculosi renal guarida?..., sempre unes formes amb una alta possibilitat 
d’evolució espontània favorable, i parla sempre de millores simptomàtiques, mai 
de curacions.

Antigenoteràpia.  Deriva d’un assaig de Bocquet i Negre per a preparar sèrums 
rics en anticossos tuberculosos per la injecció d’extret metílic bacil·lar. Els bacils 
procedents de caldo glicerinat esterilitzat a 120º, es renten amb aigua i acetona 
i es posen a macerar en alcohol metílic. El líquid de maceració és l’antigen. En 
conills tuberculosos observaren que els animals injectats, vivien setmanes i fins 
alguns mesos més que els testimonis. (També acabaven morint).

La tècnica és molt més senzilla que la de la tuberculina, i les indicacions i els 
resultats similars. Infectats sense simptomatologia, formes inicials sense cavitació 
ni caseïficació, i resultats indirectes, mai curacions. 

Les conclusions del Dr. Seix són: 

1ª  L’única tècnica de tractament amb tuberculina, és per la via intradèrmica, que 
evita les reaccions generals i locals.

2ª  L’antigen metílic constitueix un bon element de tractament, perquè la tècnica 
d’administració és senzilla i no dona reaccions locals ni generals.

3ª Els malalts indicats a ésser sotmesos a un tractament amb antigen específic 
són els que corresponen als dos primers grups de Ranke; el tercer grup constitueix 
una contraindicació formal.4ª La tuberculinoteràpia és un bon recurs en un medi 
social pobre, per substituir la cura dietètica i higiènica que la seva economia no 
els permet.

Les conclusions deixen entreveure amb claredat el valor que donava el Dr. Seix 
a la tuberculinoteràpia i a la antigenoteràpia, quan encara metges de prestigi 
continuaren durant anys, en el seu ús terapèutic.

De totes maneres el Dr. Seix, tot i la seva modèstia, devia ser conegut en alguns 
mitjans. El periòdic l’Igualadí subtitulat: setmanari d’esquerra, de 7 de juliol de 
1934 diu: 

De la Comarca. Capellades: Diumenge proppassat,  data 1 de juliol, en el Saló-
teatre d’aquesta vila tingué lloc la primera del cicle de conferències de Divulgació 
cultural organitzat pel nostre Ajuntament.

A l’hora anunciada públicament per a la celebració de l’acte, feu acte de presència 
a l’escenari del Saló, el prestigiós i eminent conferenciant el Dr. Tomàs Seix i 
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Miranda, Professor A. de Tisiologia de la Facultat de Medicina de la Universitat 
Autònoma, cap clínic del Servei d’Assistència Social als Tuberculosos de la 
Generalitat de Catalunya i metge del servei de tuberculosos de la “Quinta de la 
Salud la Aliança”, el qual moments després havia de dissertar sobre el científic i 
important tema: “Profilaxi de la tuberculosi en una vila industrial”.

Assisteixen personalitats, l’alcalde, consellers,... el Dr. Sierra en nom de 
l’Ajuntament li dona les més expressives gràcies i el poble es veu honorat per la 
seva  remarcable personalitat. 

Acaba el corresponsal Esteve Poch: Cal fer constar doncs que el Sr. Seix d’una 
manera clara i convincent mantingué prop d’una hora l’atenta admiració dels allí 
congregats. I al final de la seva important dissertació es feu mereixedor de moltes 
felicitacions particulars i de l’unànime aplaudiment del públic.

Conferència pronunciada a la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Sessió 
científica del dia 13 de desembre de 1949. 

“La vacunación antituberculosa BCG en el Dispensario Central de Barcelona”

Comença l’article amb la definició del concepte d’immunitat. Accepta que la 
immunitat absoluta no existeix. La immunitat adquirida apareix quan l’organisme 
s’infecta, i persisteix després d’haver estat eliminats els gèrmens. En la tuberculosi, 
la resistència és relativa i es deguda a la presència de gèrmens vius a l’interior 
de l’organisme, la immunitat desapareix quan han estat eliminats els bacils. El 
sèrum d’aquest animals que anomena “premunitzats”, no confereix cap protecció 
als animals sans. 

La immunitat tuberculosa adquirida és el resultat de l’augment de la resistència 
natural de l’organisme, enfront del bacil de Koch, per contacte previ dels teixits 
amb aquest germen, i pot ser conseqüència de la vacunació o de la infecció 
espontània. Els bacils morts no tenen capacitat per originar cap reacció que 
afavoreixi la immunitat.

En l’actualitat l’únic procediment que coneixem per aconseguir una  immunització 
preventiva parcial, es l’administració de bacils tuberculosos vius atenuats, capaços 
de originar una infecció lleugera, benigna, sense cap alteració de la salut. Així 
s’aconseguí la vacuna de Calmette – Guerin, (BCG) després de ressembrar un 
bacil boví, 232 vegades, en patata glicerinada.   

El Dr. Seix fa un estudi molt complet de les indicacions, de les estadístiques, de 
les vies d’administració, de les seves experiències, dels resultats, de les dificultats 
per conservar el bacil atenuat, però viu, i acaba remarcant la importància de 
vacunar els reactors negatius a la tuberculina, investigant sempre en els nadons 
la possibilitat d’haver estat infectats per la mare en el moment del part, cosa 
no rara en aquells anys, especialment en els ambients en els que es movien i 
que contraindicaria la vacunació. Insisteix ja, en la conveniència de vacunar el 
personal sanitari reactor negatiu a la tuberculina, que sempre estava exposat al 
contagi i que com és conegut, metges, monges, personal auxiliar, tenien una taxa 
més alta de mortalitat per tuberculosi, que la població general, i de revacunar a 
tots els infectats fins aconseguir un viratge tuberculínic.
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L’estudi és molt complet i amb idees d’avantguarda.  

En aquests anys no es coneixia que el bacil de la tuberculosi no produeix 
anticossos i que la immunitat relativa que proporcionen la infecció natural i la 
vacuna BCG, es deguda a la sensibilització de limfòcits, i per això fracassaren 
tots els tractaments amb seroteràpia, però ell veu clarament que la immunitat en 
la tuberculosi és diferent a la que proporcionen altres malalties infeccioses com 
el tètanus o la diftèria.

Membre de mèrit de la Societat Catalana de Biologia.

En la sessió inaugural del curs 1966 – 1967 de la Societat Catalana de Biologia, 
s’encarrega al Dr. Seix la primera conferència que titulà: “La resistència de la 
bactèria tuberculosa als antibiòtics”.

En un article publicat a la revista “Anales de Medicina”, titulat “Sayé organitzador 
de la Lluita Antituberculosa”, el Dr. Seix reconeix que el Dr. Sayé és el creador, 
l’impulsor i el mantenidor de la lluita antituberculosa a Catalunya, i elogia la 
capacitat organitzativa, i el treball, l’esforç i l’atenció que hi ha dedicat. En cap 
moment esmenta la seva col·laboració.

El Dr. Seix va ser una persona, cordial, afectuosa, i sensible. Tot i que va dirigir, 
amb molt d’encert, el Dispensari Central i la lluita antituberculosa a Catalunya, 
més anys que el Dr. Sayé, sempre es va considerar un deixeble seu, mai va sentir 
gelosia, sempre l’elogià, mai apuntà el més petit defecte del mestre Va ser un 
metge vocacional, mol preparat científicament i que va mantenir un interès i 
una curiositat, fins el final de la seva vida, pels nous descobriments i les noves 
tècniques diagnòstiques i terapèutiques, que es referien a la tuberculosi. 

Avui és un metge oblidat, però la seva contribució al millor coneixement de la 
epidemiologia de la tuberculosi a Catalunya, i de la seva curació, és important, 
i el Dr. Sayé li deu una cooperació fidel, i una bona part dels seus èxits i del seu 
prestigi.
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Imatge del Dr. Tomàs Seix i Miralta

Curs de Tisiologia en el dispensari del carrer de Rades, al Poble Sec. A la primera fila: Dra. Rita 
Shelton; Dr. Francesc Ferrando, ORL; Dr. Lluís Sayé; Dr. Tomàs Seix; Dr. P. de March
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Resum: Es presenta el resum conjunt d’aquest treball i el següent, dedicats  a la 
descripció i anàlisi de l’obra del Dr. Josep M. Massons (1913-2012). Es dóna una 
referència molt àmplia de l’obra escrita del Dr. Massons, d’activitat llarga i diversa, en els 
camps de la cirurgia; farmacologia, introductor de l’Isoplasma; industrial farmacèutic, 
amb els laboratoris Vister y Drovysa; i autor de treballs en el camp de la bioètica i de la 
història de la medicina. Activitat també com a editor de revistes. En el primer article es 
tracta amb extensió de la relació personal entre el Dr. Massons i el Dr. Buqueras. En el 
segon hi ha una relació molt detallada d’estudis curts,  més en el camp de l’ètica de la 
professió, publicats en revistes de nivell i difusió més local. En els últims anys activitat 
important dins dels treballs de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

Paraules clau: Josep M. Massons, història de la medicina, bioètica, 

Resumen: Se presenta el resum conjunto de este trabajo y el siguiente, dedicados  a 
la descripción y  análisis de la obra del Dr. Josep M. Massons (1913-2012). Se ofrece  
una referencia muy amplia de la obra escrita del Dr. Massons, hombre de activitat larga 
y diversa, en los campos de la cirugía; como farmacólogo, introductor del Isoplasma; 
industrial farmacéutico, con los laboratorios Vister y Drovysa; y autor de trabajos en el 
campo de la bioética y de la historia de la medicina. Activitat también  como  editor de 
revistas. En el primer artículo se  tracta  extensamente de la relación personal entre el 
Dr. Massons y el Dr. Buqueras. En el segundo  su aporta  una relación muy detallada de 
estudios breves,  más  en el campo de la ética de la profesión, publicados en revistas de 
nivel y difusión más local. En los últimos años actividad importante en los trabajos de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. 

Palabras clave: Josep M. Massons, historia de la medicina, bioética, 

1. INTRODUCCIÓ

Abans d’entrar de ple per parlar del Dr. Josep Mª Massons Esplugas m’agradaria 
fer una sèrie de puntualitzacions.

La primera, és que el Dr. Massons ens ha deixat físicament però el seu record, 
el seu exemple, el seu tarannà i la seva saviesa, estaran per sempre entre 
nosaltres, en la nostra memòria individual i col·lectiva per allò de la veu del Poeta 
centroeuropeu, el poeta de la pròpia mort, Rainer Maria Rilke, quan diu que : “Lo 
invisible és més real que lo visible“ ( 1 ).
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Efectivament, tan sols quan les coses les hem transformat i las hem interioritzat 
dins de nosaltres, en invisibles, és quan realment existeixen. Quan els homes 
moren és quan romandran. Tota pèrdua és una recuperació més veritable.

En segon lloc, quan parlem d’una persona a la que hem admirat pels seus 
valors, pels seus coneixements científics, per la seva gran tasca investigadora 
envers la Història de la Medicina (no necessariamente catalana), per la seva 
humanitat i generositat i amb qui hem tingut una proximitat i uns lligams afectius 
durant aproximadament vint-i-cinc anys és tremendament difícil ser equànims i 
ponderats.

Per tant, aconseguir l’equilibri entre el Logos (la racionalitat, la lògica i el 
discerniment) i el Pathos (les emocions, els sentiments i els afectes) és pura 
il·lusió i prou complicat. I en poques ocasions assolirem el que ens proposem 
doncs les deformacions afectives de tipus catatímic ens poden jugar una mala 
passada.

I tot això, i sempre sota l’interrogant del denominador comú que ens planteja 
Georges Daumezon ( 2 ) al preguntar-se: Què fem aquí, avui i ara? Realment, 
estem fent el que interessa i el que s’entén per ‘deures‘ ?. Les propostes que 
concebim són les pertinents i favorables? Com això ens pot ajudar a curar-nos i 
ser millors?.

En tercer lloc, estic legitimat per parlar d’una Persona que vaig conèixer quan tenia 
més de setanta anys d’edat i em portava més de trenta i que tenia l’ especialitat 
mèdica de Cirurgià, una especialitat mèdica no tan sols diferent de la de Metge 
Psiquiatre sinó també perquè les podem considerar antagòniques.

Això, que en una primeralectura podia haver sigut una dificultat insuperable en 
la relació interpersonal, després va resultar ser tot el contrari, doncs els fets 
demostren que va haver- hi una relació a la vegada que respectuosa, prolífica, 
fecunda i enriquidora i en ambients variats i tots ells d’una càrrega afectivo - 
emocional notable seguint aquella màxima d’Emili Mira i López, Catedràtic de 
Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona quan diu que: “ En la Vida 
lo Afectiu és lo Efectiu “.

En quart lloc, el Dr. Massons ens ha donat una lliçó de saber estar, de fer 
agradables les estades en els espais físics interioritzats dels Congressos d’Història 
de la Medicina Catalana com són els ‘espais de viure‘ tal com ho entén el metge 
psiquiatre francés expert en Psicoterapeuta Institucional Jean Oury ( 3 ). 

I tot dins del Grup Humà tan entranyable de la Societar Catalana d’Història de la 
Medicina on el Dr. Massons tenia un rol psicodinàmic ben definitit, en part degut 
a la seva extraordinària longevitat, però també a la seva saviesa, a la manera 
intel·ligent de encarar les situacions socials, l’actitut comprensiva, permissiva i 
tolerant, la capacitat d’escoltar, el bagatge cultural, les nocions sobre els temes 
més variats, etc. 

Com en tot Grup Humà té que haver-hi un lider i aquí cal destacar la figura del Dr. 
Jacint Corbella i Corbella autèntica ànima de la Societat d’Història de la Medicina 
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Catalana, modèlica en les seves realitzacions consolidades des de fa dècades 
perque l’autèntic rol de liderazge s’adquireix amb el temps guanyant la confiança 
dels companys que tenen un mateix objectiu, a partir d’una sèrie de qualitats 
com són el comandament, la facultat d’esbrinar el que cal fer en cada situació, 
el reconeixement dels altres membres de la Societat, per la seva experiència, 
capacitat de treball i competència tant científica com humana.

El reusenc Francesc Tosquelles i Llauradó, Director Científic de l’Institut Pere 
Mata de Reus (IPM) i animador de les Jornades de l’ IPM. en la dècada dels anys 
’70 i ‘80 ( 4 ), ( 5 ), que tenien lloc en el ‘Centre de Lectura‘ de Reus deia que, 
efectivament, el Metge de Guàrdia ho és oficialment, per llei, i en conseqüència 
davant de qualsevol contingència té que saber afrontar-la com sigui. De fet, el 
Metge de Guàrdia estant sol a l’Hospital és com si fos el Director Mèdic.

Però l’autèntic Rol de Metge de Guàrdia s’ha d’aconseguir a partir dels companys 
de la feina, dels Metges, dels Treballadors Socials, del Personal d’Infermeria 
i sobretot dels Cuidadors, que són els que millor coneixen tots els detalls, 
pormenors i entrebancs i tot tipus de minúcies pròpies de la prosa de la vida 
quotidiana en aquest microcosmos que és un Manicomi ( 6 ).

Què bonic era compartir una taula rodona en presència del Dr. Massons en 
el context dels Congressos d’Història quan tots plegats en el dia de cloenda i 
cadascú, coneixeidors de les Especialitats Mèdiques dels altres i on en la conversa 
apareixien de manera espontània i tots captivats, encantats, bocabadats, 
escoltàvem amb atenció les paraules del nostre mestre i amic Dr. Massons.

I és que no podem fugir de la Història de la Medicina perquè la mateixa no és 
una qüestió banal, trivial i superficial sinó quelcom enriquidor que ara m’agrada 
retreure a col·lació en aquesta breu exposició introductòria de l’Homenatge al Dr. 
Massons.

Per desgràcia no tan sols hi ha una desvalorització de la Història de la Medicina 
sinó també un rebuig al considerar-la com un especialitat secundària, tangencial 
i sobretot és considera que no serveix per res, quan la realitat palpable diu que 
davant de qualsevol Estudi Científic que intenti aprofondir i arribar a la certesa i 
a la veritat té que contemplar el que s’enten com‘aproximació històrica‘ i això té 
encara més importància en les Psicobiografies (millor, Patografies) a les que tan’t 
acostumats, ens tenia i ens deleitava, elDr. Dídac Parellada.

I és que la Idea que tenia el Dr. Massons envers de les persones que ens dediquem 
a la Història és la d’aquella persona que està des de una talaia de la qual s’albira 
una extensa planura. 

Efectivament, veiem l‘Epíleg (7 ) escrit pel Dr. Massons l’any 1.991 amb motiudel 
Llibre Post - Tesi. (Fcesc. Xavier Buqueras). Diu textualment: 

“ Estudiar historia es algo así como contemplar un paisaje que cambia a través 
del tiempo por la mano del hombre o por las lluvias o por un terremoto. Y para 
tomar nota de estos cambios el observador puede situarse en la cima de una 
montaña o junto a los alcores de un castillo erguido en medio de la llanura “.
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Entenc que el Dr. Massons ens volia transmetre la idea que el historiador ha 
de trobar una situació privilegiada com és el fet de contemplar un paisatge des 
d’un lloc excepcional, escollit, on podrà admirar amb detall, tot un conjunt de 
descobriments, fets desconeguts impossibles de preveure, per sorprenents, 
esbrinant en fi, tota una panoràmica integradora fins tractar d’arribar a un horitzó 
que es perd en la immensitat de l’oceà.

La història no es aquella assignatura anomenada ‘maria‘ que la majoria 
d’estudiants de Medicina mostren indiferència al considerar-la inùtil, banal o 
innecessària, quan és tot el contrari ja que la Història estimula la memòria, 
proporciona plaer i gratificació per la tasca inèdita, ben feta, perquè ens endinsaen 
un món desconegut que ens pot deparar sorpreses, perquè il·lustra i relativitza 
la visió del món, pel qual és més probable que la persona sigui assenyada, 
ponderada i equànim a l’hora d’emetre judicis de valor i a l’hora de tenir criteri 
estarà més documentada i les seves argumentacions estaran més fonamentades 
i en definitiva serà una persona competent que mereixerà credibilitat.

Durant els Cursos Acadèmics 1.997-1.998 i 1.998-99 vaig realitzar la Especialitat 
i el Master de Psiquiatria Legal a la Universitat Complutense de Madrid tenint lloc 
les classes teòôriques i pràctiques a l ’Hospital Gregorio Marañón.

Si las coses és fan bé fàcilment arribarem al grau de fiabilitat i validesa i aleshores 
podrem gaudir aquelles dos premisses fonamentals que tanta importància 
donava el Catedràtic de Psiquiatria Legal de la Universitat Complutense de 
Madrid Alfredo Calcedo Ordóñez. I quines són aquestes dos premises necessàries 
i imprescindibles per demostrar el que volem defensar?

Tot condueix a un comú denominador com es el de poder Argumentar i Documentar 
( 8 ) en la situació per exemple de quan un Metge Psiquiatre té que realitzar un 
Peritatge o Dictamen Pericial doncs tindrà que il·lustrar iil·luminar al Jutge a fi de 
que aquest prengui bona nota del que estar analitzant i en conseqüéncia tingui 
les eines dels coneixements assolits a fi d’arribar a una conclusió unitària.

Gregorio Marañón en el ‘X Congreso Internacional de Historia de la Medicina‘, de 
1936,( 9 ) diu textualment que“en la Historia, interesa cada vez menos el ‘suceso‘ 
muchas veces imposible de conocer con exactitud, porque nace ya falseado para 
siempre por la leyenda, que es el pecado original para el que no hay casi nunca 
bautismo de la suficiente eficacia redentora“.

En els Estudis Historiogràfics ha d’haver-hi un mínim de rigor científic però també 
hem de contemplar una bona dosi d’empatia doncs l’antic criteri de que els 
fets están aquí i ja és suficient para conjungar-los i establir les generalitzacions 
convenientement fonamentades no es suficient ja que no hi ha veritablemente 
coneixement històric si falta l’adhesió a la veritat científica, l’esperit crític i la 
comprensió empàtica del món qualitat aquesta última que el Dr. M. Roca Padrós 
considerava essencial ( 10 ).

Un dels fets que es dona amb certa freqüència és el de no tenir en compte els 
paràmetres d’espai i temps ignorant per tant el context històric dels fets que 
s’estudien.
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En el Magazine DominicaldeLa Vanguardiade la dècada dels anys ’80 apareixia 
un full que sota el títol genèric de ‘El texto en su contexto‘ ( 11 ) s’analitzaven 
fets, situacions viscudes, testimonis de persones recollides en entrevistes, i al 
cap d’uns anys, es comparava i aleshores es constatavalo educativu que és 
contrastar els fets que amb el temps es deformen per l’acció catatímica que 
deforma fàcilment la realitat objectiva.

Per exemple, Jospe Maria de Sagarra va evocar amb generositat el Centenari del 
Ateneu en un article titul·lat: “1.960: Cien años de Ateneo Barcelonés” article 
aparegut aLa Vanguardia el dia21 de Maig de 1.960. 

Doncs bé, 11 anys i mig després, el día 28 de Septembre de 1.971 Lluís 
Permanyer escriu l’article: “Mi Josep Maria de Sagarra“ del que diu que la 
immensa cultura que té li permet parlar de quasi tot, fins i tot dels ocells. 

El fet de no tenir en compte les coordenades de l’espai i el temps comporta 
un risc innecesari creant malestar, incomprensió i distanciament, que poden 
malograr l’intercanvi d’experiències amb els corresponents errors d’apreciació i 
tot per no tenir en compte, insisteixo, el marc referencial de la contextualització.

Leandre Amigó en el seu llibre ‘Semblances‘ (12), (13) té un Capítol amb el títol 
‘El Doctor Marañón i Catalunya‘ on diu que la ciutat de Madrid va organitzar un 
homenatge al doctor Gregorio Marañón, amb motiu de complir-se els vint anys 
de la seva mort.

Leandre Amigó, a qui vaig conèixer a l’Ateneu Barcelonés l’any 1.992 precisament 
mitjançant el Dr. Massons, l’any 1.992,diu de Gregorio Marañón que essent “ un 
home erudit, senzill, tolerant, permissiu, humil i treballador, va escriure que la 
inspiració és conseqüència del treball “. 

I afegeix, referint-se al gran Metge: “ L’exemplaritat de la seva vida rau, en 
l’equilibri que li proporcionà el conreu de l’humanisme i també va ser un home 
del Renaixement“. “L’amor a Catalunya provenia, també, de les visites que hi 
feia. Coneixia la nostra terra i els seus homes més qualificats“. 

Segons‘Gaziel‘ va saber judicar els catalans, com pocs castellans han sabut fer-
ho. En fi:, Marañón “Va estimar-nosper les nostres qualitats i els nostres defectes.
Quina nació no en té !”. 

Davant d’aquest Capítol de ‘Psicologia i Humanitats‘ no podem quedar-nos 
indiferents al fet de que la nostra Societat està atrapada i fascinada pels avenços 
tecnològics i xarxes socials arribant a l’extrem que amb el temps ens trobarem 
amb crisis d’ansietat i angoixa per part dels que fan un mal ús o abús dels 
mateixos.

Ja Pere Felip Monlau Roca (14) en la segona meitat del Segle XIX va advertir 
que a una gran prosperitat material però no acompanyada d’ un progrés en 
educació moral, més subjectes estaran afectes de patir una embriaguesa o un 
estat d’ebrietat etílica. I, ara ben bé podem afegir que per desgràcia les Adiccions 
Comportamentals van a més.
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Arribats en aquest indret em pregunto: Com anem de memòria?. Que pensem 
de nosaltres mateixos, del nostre passat?. Hartley respon a aquesta pregunta 
dient que “el passat és un país estrany“. I què és el què ens fascina d’aquesta 
asseveració?. La resposta està en que demostra la impotència de l’ésser humà 
per recordar el seu propi passat. La nostra memòria és pura il ·lusió i el passat 
un país en el que som estrangers.

En el Prefaci del seu llibre M. Bloch ( 15 ) ens transmet la següent anècdota: 
“Papà, papà, explica’m per a què serveix la història“. “ D’aquesta manera, un nen 
molt vinculat a mi interrogava, fa pocs anys, un pare historiador“. 

José Ortega i Gasset a Madrid i amb data del sis de Gener de 1.904 escriu la 
següent reflexió al seu estimat amic Miguel de Unamuno ( 16 ): Nunca olvidaré 
las frases amargas, humanas, con que habla Ivan Turguenev, al hablar de los 
diamantes en bruto, de su país. 

I afegeix: “No extendáis por Rusia la idea de que se puedehacer algo sin el 
estudio, ‘por Dios !, No; aunque se tenga una frente como una hectàrea, hay que 
estudiar, comenzando por el alfabeto; si no, hay que callarse y estarse quieto“.

II. COM VAIG CONÈIXER EL DR. MASSONS

1 - Abans de la Tesi Doctoral (1.986 - 1.988)

Vaig conèixer al Dr. Josep Maria Massons el dia 6 d’Abril de 1.986. 

Aleshores, el Dr. Massons tenia 73 anys i jo 41. Ell, Metge Cirurgià, Jo Metge 
Psiquiatre. És a dir ens portaven més de trenta anys i les nostres especialitats 
mèdiques les podem considerar no tan sols diferents sinó antagòniques. 

Per tant, és del tot adient plantejar-sequin era el motiu d’anar a veure’l a casa 
seva del Carrer Muntaner de Barcelona aprop de la Plaça de la Bonanova.

El Dr. Dídac Parellada i Feliu, el Tutor aleshores de la Tesi, fou la persona que 
em va recomanar anar a veure al Dr. Massons doncs eren amics des l’època 
d’estudiants i el qual ja savia que era un Expert en Sanitat Militar. En qualsevol 
cas el Dr. Parellada la va encertar de plé.

El Dr. Parellada (Tiana, 1.914 - Barcelona, 1.994) (17),(18),(19),(20), potser 
sense donar-se compte habia obert una de les finestres més importants en la 
meva trajectòria professional en la vessant d’historiador afeccionat.

Malgrat la seva avançada edat el Dr. Massons es conservava molt bé de salut 
tant en la vessant cognitiva com d’autonomia física i la prova la tením en el fet 
que una setmana després de la primera entrevista va viatjar a L’Havana, sol, a 
fi de consultar la Biblioteca Històrica de la capital de Cuba i d’aquesta manera 
continua en la tasca de la recollida de dades del que seria uns anys després la 
seva obra escrita més important: la ‘Historia de la Sanidad Militar Espanñola‘ 
(21).
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Per la meva part, portava aproximadament uns quatre anys immers en la Tesi 
Doctoral la qual tenia molt a veure amb la Sanitat Militar. 

En aquells moments estava encallat i enrocat en l’estudi i el Dr. Dídac Parellada 
va captar aquesta situació anímica fràgil i em va recomanar que parlés amb el Dr. 
Massons anant a visitar-lo a casa seva.

I en què consistia la Tesi Doctoral?. La Tesi Doctoral (22) consistia en l’Anàlisi 
de les 151 primeres Històries Clíniques dels Malalts Mentals Militars que varen 
ingressar al Manicomi de Sant Boi de Llobregat del 1.855 al 1.880 procedents 
de tot Espanya, en particular dels Hospitals Militars.

Totes aquestes Històries Clíniques estan recollides en l’anomenat‘Libro de 
Observaciones‘ i són expressió del Concert entre l’Administració de la Sanitat 
Militar i el Dr. Antonio Pujadas i Mayans (1.811, Igualada - 1.881, Barcelona), 
Director, Fundador i Propietari del Manicomi de Sant Boi. 

Encara que la figura del Dr. Antonio Pujadas i Mayans i la Història del Manicomi 
de Sant Boi d’aquella època ja han estat tractats pels Drs. González Carreras, 
Rafael Rodríguez Méndez, Antonio Rodríguez Morini, Pedro Marcet Ramon, 
Tomás Arranz Muñecas, Pedro Anton Fructuoso, Joaquim Fuster Pomar, el 
material indèdit que em va proporcionar el ‘Libro de Observaciones‘ ratificava la 
gran tasca realtizada pel Dr. Pujadas i la importància del Manicomi de Sant Boi.

L’oferiment del Dídac Parellada del ‘Libro de Observaciones‘ - ¡ sense el qual no 
hauria sigut possible la Tesi ! - va ser un fet totalment casual i puntual a partir 
d’una conversa que vaig tenir amb ell a la Clínica Mental de Santa Coloma de 
Gramanet de la Diputació de Barcelona de la que havia sigut Director Metge.

Efectivamente, conforme vaig anar a passar un dia de Convivència amb els ‘meus‘ 
malalts mentals del Manicomi de Sant Boi a fi de gaudir d’un dia de Convivència 
amb els malalts de la Clinica Mental de Sta Coloma la cual va incloure el partit de 
Fubol ‘C. F. Menni‘-‘C. F. La Masia’, el Dinar de Germanor i els jocs de sobretaula 
(dominó, escacs, petanca, etc.) i després saludar al Dr. Dídac Parellada el qual 
savia que estava en la Cafeteria de l’Hospital.

Li vaig explicar el meu desencís en la meva activitat professional donat al fet de 
que als malats de llarg sojorn (els ‘desheredats ‘ de Rainer Mª Rilke) no tenient la 
mateixa consideració (recursos econòmics, personal professional, etc.) en relació 
als malats atesos als CAPS de Salut Mental de Cornellà de Ll. i Ciutat Vella de 
Barcelona i l’Hospital de Día ‘ Torre de la Creu ‘ a Sant Joan Depí i de seguida va 
captar i comprendre el que li deia quedant per la setmana següent veuren’s a la 
seva vivenda i consulta del Carrer València cantonada Rambla de Catalunya. I allí 
va ser quan em va donar l’esmentat Llibre d’Observacions.

El Dr. Massons en el Volum IV de la ‘Historia de la Sanidad Militar Española’ 
reflexa la problemàtica de l’Asistència Psiquiàtrica als Malalts Mentals Militars 
pel qual vull significar la importància del Concert entre l’Exèrcit - Dr. Pujadas i 
en la pàgina 13 del Volum esmentat ens parla de com anava la ‘Hospitalización 
Psiquiátrica‘ incidint en les dificultats en que es trobaven els Metges Militars del 
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Segle XIX com era portar el període preceptiu d’Observació de sis mesos resultant 
que els Directors dels Hospitals Militars procuraven eludir aquesta responsabilitat 
doncs consideraven aquest període de temps del tot insuficient.

En realitat, les dificultats de l’Exèrcit en matèria de Trastorns Mentals eren de 
dos tipus: per una banda, la carència en els Hospitals Militars de Departaments 
per internar els malalts mentals i verificar el Diagnòstic Clínic; i de l’altra, la falta 
d’Establiments adients per l’Hospitalització definitiva ja que hem de tenir present 
que el malalt mental és un malalt qualitativament diferent a la resta de malalts 
entre altres qüestions per la seva potencial i imprevisible perillositat.

Per a omplir aquest buit assistencial va apareix l’esperit emprenedor d’un metge 
català que ja de jove va mostrar una vocació per ajudar al malalt mental anant a 
estudiar a la Universitat de Montpellier i recabant experiència als Hospitals de la 
Salpetrière i Bicêtre a París i a la Universitat de Londres.

El Dr. Massons va ésser un col·laborador excepcional en el procés d’el·laboració 
i realització de la Tesi Doctoral ja no tan sols pels seus coneixements científics 
i saviesa de tota mena sinó també per la metòdica de treball, recerca de la 
Bibliografia i tota mena de consells i assessorament.

També, la seva manera d’ésser oberta al diàleg, pragmàtica, a la qual unia el do 
de les aclaracions tan atinades i suggerents obrint nous camps d’investigació.

Un dels fets més decisius a efectes de que la Tesi agafés consistència i fonaments 
va ser el que el Dr. Massons em digués que convenia anar a l’Arxiu Militar de 
Segòvia a fi d’investigar els més de vuitanta Expedients Militars dels Malalts 
Mentals que havien ingressat al Manicomi.

I aixó va tenir lloc a les primaveres dels anys 1.985 i 1.986. És a dir, un tres 
anys abans de la Lectura de la Tesi i això va ser possible gràcies a la carta 
de recomanació que va escriure el Dr. Massons al Tinent Coronel D. Epifanio 
Borreguero de l’Arxiu Militar de Segòvia.

El Dr. Massons em rebia al menjador de casa seva on tenia papers i llibres 
ordenats. Les entrevistes no deixavan de tenir un caràcter lùdic i fins i tot festiu 
perque de cap de les maneres volia caure en el parany de la Neurosis que descriu 
Umberto Eco en el seu llibre (24) de quan es fa una Tesi.

Massons tenia el do d’explicar les coses de manera senzilla, entenedora i 
intel·ligible i si alguna cosa que li deies no ho entenia o li plantejaves dubtes 
responia sense embuts i aconseguia arribar al fons del problema.

En qualsevol cas el Dr. Massons trobava solució a qualsevol dificultat i això em 
feia sentir millor al proporcionar-me seguretat i confiança en mi mateix.

Mai van haver-hi respostes altisonants, o fora de contex, i si el tema a tractar 
presentava dificultats i ens feia perdre el temps inutilment o si és tractava d’alguna 
cosa amb poca rellevància em deia de manera expeditiva que no estavem per 
‘filosofar‘, tendència o defecte per altre part que sovint presento de manera 
malaltissa.
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Mai, Massons em va decepcionar. Mai, mai, em vaig sentir incòmode. Mai, mai, 
varem tenir una discussió, polèmica o controvèrsia estèril i inùtil, i per contra 
sempre trobava solució.

El Dr. Massons, sempre fugia del que li semblava innecesari i ferragós i de 
qualsevol qüestió que ens pugués distreure o dissipar - nos l’atenció ( 25 ).

De la dissipació.
El Poeta

Hora, te alejas ya de mí
Me hiere el golpe de tus alas.

Las cosas a las que me entrego,
Se enriquecen y me disipan.

Sempre que llegeixo els dos Epílegs que el Dr. Massons va escriure a petició meva 
en relació als dos Llibres escrits: ‘La Asistencia Psiquiátrica Militar Española en el 
Siglo XIX‘ ( 26) i ‘La Fuga de Tolstoi‘ ( 27 ) em dono compte de l’originalitat de les 
seves observacions i de com savia treure el màxim profit del seus coneixements.

En relació al primer Llibre el Dr. Massons va escriure el Epíleg i sota el títol 
de “A guisa de Epílogo” ens diu que el Dr. Pujades va intentar concertar amb 
les Diputacions (en particular, la de Barcelona) i aquestes no van saber captar 
que era el moment històric oportú essent a més a més l’oferta econòmica molt 
avantatjosa.

El Dr. Massons fa dos elogis: un, en relació al comportament dels Metges 
Militars envers els Malalts Mentals Militars i l’altre fa referència a la notable labor 
assistencial del Dr. Pujades.

Cal destacar que les relaciones del Dr. Antonio Pujades i Mayans amb l’Exèrcit 
varen ser molt profitoses,considerant que així com de l’Assistència Psiquiàtrica 
del S. XVIII i segona meitat del S. XIX a la que va deparar el Dr. Pujades a Sant 
Boi hi ha un abisme, per contra de la de llavors a la d’avui hi ha poca cosa sinó 
fos per les Teràpies Biològiques i Psicofarmacològiques als Sanatoris Psiquiàtrics, 
perquè les idees fonamentals del Dr. Pujades segons el Dr. Massons encara tenen 
vigència.

L’altre idea,al meu entendre també afortunada,és el fet de que quan les Diputacions 
que no foren capaçes de crear els Manicomis que els legisladors ingenuament 
varen disposar ens trobem que varen rebutjar la oferta del Dr. Pujades i per 
contra l’Exèrcit - ben assessorat, naturalment, pels Caps de la Sanitat Militar - va 
demostrar una clara visió del problema i un afany humà de resoldre la tragèdia 
d’aquest tipus de malaltia així com del patiment de les famílies. 

Si bé la conducta dels Caps Militars va ser dispar, la conducta dels Metges (no 
necessariament alienistes, psiquiatres) fou sempre de gran serenitat i equanimitat 
al firmar certificats que certament no acabarien de resultar grats.

També elogia la labor assistencial del Dr. Pujades i cols. explorant exhaustivament 
als malalts prodigant la Hidroteràpia, una Polifarmàcia variada (opi, belladona, 
digital, cacodilats, laxants, purgants, emètics, etc.), la Laborterapia o Ergoteràpia, 
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l’actitud comprensiva, les tasques lùdiques (balls, teatre, paseigs, lectura de 
llibres sota la supervisió dels metges, etc.) l’anomenat Tractament Higiènic 
Moral, etc.

Amb fermesa i màxim rigor el Dr. Massons ens diu que l’Administració de la 
Sanitat Militar va saver estar al seu lloc. Veiem:

“ Durante muchos años la Sociedad Española ha estado sometida a unas 
corrientes de pensamiento anti - militaristas, en virtud de las cuales cuanto hacia 
el Ejército era malo y criticable.

En consecuencia, los Médicos Militares pasaban más por militares que por 
médicos. A través de la Documentación de primera mano, en que se ha construido 
este libro, pronto se cae en la cuenta de que las cosas fueron muy distintas.

Los juicios emitidos por los Médicos Militares ,que no eran precisamente 
Psiquiatras, son de una honestidad y de un sentido clínico abrumadores.

Y nótese que cuando los Diputaciones - que no fueron capaces de crear los 
Manicomios que los legisladores ingenuamentre dispusieron - rechazaron la oferta 
de Pujadas, fue el Ejército - asesorado naturalmente, por los Jefes de Sanidad 
Militar - el que la aceptó, demostrando tener una clara visión del problema y 
un afán humano de resolver la tragedia que cada caso de trastorno mental lleva 
consigo.

Aquest Epíleg és un tractat de saviesa i de sentit comú doncs les observacions 
i reflexions tan atinades que fa el Dr. Masons i de la manera tan amena que ho 
explica, anant a lo essencial , pragmàtic i útil sense cap tipus de miraments ni 
ofendre a ningú.

En fi, les consideracions que fa el Dr. Massons en l’Epíleg del Llibre post - Tesi 
són d’una contundència abrumadora, i a més a més, un fidel exponent dels seus 
coneixements i de la seva manera intl·ligent de veure les coses.

2 - La Tesi Doctoral de l’any 1.988

La Tesi Doctoral porta per títol: ‘Estudio de los primeros enfermos militares 
ingresados en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat (1.855 - 1.880).El 
Dr. Antonio Pujadas Mayans (1.811 - 1.881) i la casuística correspón a les 151 
Històries Clíniques recollides en el Llibre esmentat:

“ Registro de Observaciones de los Militares enagenados ( x ) que según lo 
dispuesto por las Reales Ordenes del 25 de Eneroy 23 de Marzo de 1.857 
ingresaron en el Instituto Manicómicode San Baudilio de Llobregat “.

 ( x ). ‘ g ‘ en el original en lloc de ‘ j ‘.

Ja he trasmés la idea de que un del Capítols més importants, i òbviament el 
nuclear de la relació amb el Dr. Massons, va ser l’ajuda, assesorament i supervisió 
tècnica que vaig rebre en relació a la TesiDoctoral.

Amb ell, la Tesi va agafar un cos doctrinal, una consistència argumental i una 
embranzida per lo qual no és d’estranyar que els últims dos anys el Procés 
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d’Investigació i Elaboració és va accelerar de manera que cinc mesos abans de 
la lectura vaig poder donar el Guió de la Tesi al Dr. Josep Lluís Martí Tusquets, 
Professor Agregat de la Càtedra de Psiquiatria de la Universitat Central de 
Barcelona , doncs al final va ser el tutor enlloc del Dr. Dídac Parellada Feliu, el 
meu tutor inicial, ja que no podia ser - ho pel fet d’estar jubilat.

Vull destacar també el fet de que el Dr. Massons em va proporcionar uns Referents 
Bibliogràfics totalment desconeguts (alguns inclús del Segle XVII), en particular 
els anomenats ‘legajos ‘ localitzats a l’Arxiu Militar de Segòvia.

3. Després de la Tesi Doctoral (1.998 – 2012) 

Durant tota la dècada dels anys 1.990 i 2.000 la relació amb el Dr. Massons 
és va mantenir gràcies no tan sols a la relació d’amistat sinó també degut a les 
inquietuts científiques i també al seu estat de salut tan òptim el qual permitia que 
fessim treballs conjuntament.

I és que la relació d’amistat, de col·laboració i de compenetració no va finalitzar 
al Juny de 1.988, conforme em vaig doctorar en Medicina, sinó que va prosseguir 
i va ser encara més fecunda com ja veurem en el moment de relatar els Treballs 
conjunts. 

És cert que el nus o entramat de la nostra relació tenia el seu epicentre en la 
Societat Catalana d’Història de la Medicina concretant-se en les Comunicacions 
presentades conjuntament als ‘Congressos d’Història de la Medicina Catalana‘ 
però no és menys cert que també estava mediatitzada per altres problemàtiques, 
en particular en l’Assessorament i Supervisió Tècnica sobre temes de Bioètica i 
Deontologia Mèdica.

En les Entrevistes anavem sempre directes al tema que ens pertocava analitzar. 
Els deures estaven mig fets i ara calia confrontar-los. En aquesta tessitura vull 
significar que tots els escrits del Dr. Massons estaven fets a mà. 

Mai vaig veure al Dr. Massons davant d’una màquina elèctrica d’escriure ni d’un 
ordinador. I no per això tota els seus escrits eren inintel·ligibles.

Això té en part una explicació i és el fet de que les seves filles eren les encarregades 
de que tota la seva producció escrita a mà que no era poca passés a les seves 
mans.

La vida del Dr. Massons era sobria, austera, ajustada als horaris, ordenada i 
mesurada. Veure’l a casa seva,i després de traspassar el passadís que conduia al 
menjador,era com supera la frontera de la mediocritat i de la estupideça humana 
i entrar a una situació confortable prou diferent per lo rica en matissos, plena de 
sentit, a partir d’uns intercanvis de idees que anaven més enllà dels objectius 
habituals.

Indubtablement, la malaltia de la seva filla petita, Estrella, en els darrers tempsde 
la seva vida, va fer retardar l’aparició dels quatre volumns de la seva gran obra 
escrita: ‘Historia de la Sanitat Militar Española‘. 
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Ja en els darrers mesos de la seva vida l’anava a visitar a la ResidènciaGeriàtrica 
ubicada en la població de Valldoreix (San Cugat del Vallés).

Aleshores, el Dr. Massons ja es feia a la idea de que no tornaria a la seva casa 
del Carrer Muntaner de Barcelona. De fet, quan li preguntava com es trobava em 
responia amb aquella ironia tan fina i pròpia d’ell que le havien concedit la Creu 
de San Jordi però que ara patia “moltes creus “. 

III. APROXIMACIÓ PSICOBIOGRÀFICA

1 - La influència del Pare

Josep Mª Massons Esplugues va néixer el dia 18 de Gener de 1.913 a Valls (Alt 
Camp - Tarragona). 

El seu pare - Josep Mª Massons Andreu - era comptable de la fàbrica Ca Valldoví. 
La seva mare - Teresa Esplugas Pi - era filla del carnisser de Valls: Pere Esplugas.

Aquest avi matern va establir una relació molt estreta amb el Dr. Massons doncs 
Pere Esplugas va començar la Carrera de Medicina, i no la va acabar perquè 
la Guerra Carlina el va cridar a files, però aquest tenia ‘manetes‘ per a reduir 
fractures òssies, de tal manera que els Metges de la comarca li enviaven tots els 
malalts “traumatòlegs“ de l’època per reduir fractures. 

Donat que la fàbrica Ca Valldovi va tancar el pare de Massons va a anar a viure 
a Lleida a fi de treballar enuna empresa elèctrica.

Massons tenia dos germans:Pere i Pilar, els dos més petits. Pere va néixer a Valls, 
mentre que la Pilar ho va fer a Lleida. És en aquesta ciutat on va aprendre a llegir 
en una Escola de Barri, de la qual ell guardava un bon record.

Vivint a Lleida, al pare li van oferir treballar de comptable a Seira (Pirineu 
Aragonés / Osca). El salari era molt bo, però Seira estava lluny de tot. El pare va 
acceptar la feina i els tres fills van anar a l’Escola de Donya Prima Gómez, on 
estaven barrejats nens de totes les edats i classes socials.

El Dr. Massons es va adaptar bé, a l’igual que els seus dos germans. Inclús -i això 
si bé és purament anecdòtic dona fe del seu altruisme- quan a l’hivern sortia de 
casa anava amb l’abric posat però al entrar al Col·legi ho feia amb jaqueta com 
tots els altres nois companys de classe doncs l’abric l’amagava perquè la pobresa 
dels altres era tant manifesta que ningú tenia abric en aquella època, excepte la 
classe mitjana i els rics. En tornar a casa, recollia l’abric, se’l posava i entrava a 
casa com si res per evitar una bronca de la mare.

El Dr. Massons em va referir més d’una vegada que els anys d’estada a Seira 
foren difícils. Era l’any 1.921 i tenia l’edat de 8 anys i vivien en una Colònia 
Obrera. A més a més al poble on vivien el clima era molt dur, l’altitud era de 840 
metres i és parlava per un igual català i castellà.

El Dr. Massons va començar a estudiar com Alumne Lliure el Batxillerat. El seu 
pare li donava les classes de lletres: Prosòdia, Lliteratura, Llatí i el fill estudiava 
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sol les Matemàtiques, llavors el seu pare l’examinava i comprovava que havia 
après les lliçons. Era un jove molt llest i va aprendre tot sol els logaritmes i altres 
elements del curriculum de les matemàtiques.

Va passar del Batxillerat Lliure al Batxillerat Superior com Alumne Intern amb una 
beca al Col·legi del Salvador de Saragossa, regit pels Jesuïtes. El Dr. Massons 
guardava un record meravellós de la seva època amb els jesuïtes i va obtenir 
Premi Extraordinari de Batxillerat a Saragossa.

La influència del pare en la vida de Massons va ésser notable. p. ex, el pare el va 
suscriure a la Revista ‘El Patufet‘. En fer la Primera Comunió el nen va demostrar 
que sabia més de Litúrgia que el Capellà. Això últim té la explicació de que el 
pare havia sigut Seminarista. 

Poc després, ja adolescent, Massons li diu al seu pare que volia ser jesuïta i 
pocs anys després que volia estudiar la Carrera d’Història. En les dues ocasions, 
la intervenció del Pare va ésser d’una gran determinació dient-li que no ho 
considerava adient: en el primer cas, en funció de la seva condició de antic 
seminarista i en el segón cas l’aconsellà dient que no guanyaria prous diners al 
llarg de la seva vida.

A l’edat de 15 anys Massons inicia la carrera de Medicina com Alumne Lliure 
(aleshores, fins l’edat dels 16 no és podia matricular-se com Alumne Oficial, cosa 
que faria l’any següent). 

Finalitza la carrera en el Curs Acadèmic de 1.933-34 amb Premi Extraordinàri i 
amb l’ajuda d’una Beca que li va proporcionar la Diputació de Tarragona.

En el tercer curs de carrera Massons va frecuentar la Càtedra de Microbiologia i 
Higiene del Professor Antonio Salvat i l’any següent en el Servei de Cirurgia del 
Professor Josep Mª. Bartrina.

L’estiu de l’any 1.933 el va passar a la Universitat Internacional de Santander 
mercès a una beca otorgada per la Facultat de Medicina de Barcelona. 

L’estada en aquesta Universitat fou aprofitada per assistir a tres cursos: un sobre 
Tuberculosi Òsteo-Articular a càrrec del Dr. Manuel González Aguilar, Director 
del Sanatori Infantil de la Isla de Pedrosa i els altres dos en la Casa de Salut 
Valdecilla.

Va ser Becat per la Universitat de Barcelona i també va acabar la carrera de 
Medicina amb Premi Extraordinàri. Concretament, Massons finalitza la carrera de 
Medicina el mes de Juny de 1.934 a l’edat de 21 anys. De fet, era el més jove 
del Curs com Estudiant de Medicina.

2 - Inicis. Trajectòria professional

Conforme el Dr. Massons finalitza els Estudis de Medicina amb Premi Extraordinàri 
de Llicenciatura, guanya una plaça de Metge Intern de Cirurgia i va passar a la 
Càtedra de Patologia Quirùrgica del Professor Joaquim Trias i Pujol, concretament, 
al Servei d’Urgències.
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Efectivament, el seu debut professional va tenir lloc com a Metge Intern al Servei 
d’Urgències de l’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb el seu amic Moisès 
Broggi Vallés, sota la direcció dels reconeguts doctorsgermans Joaquim i Antoni 
Trias Pujol, plaça guanyada per oposició i on adquireix una gran experiència en 
l’assistència de ferits per armes de foc.

El recorregut o itinerari del Dr. Massons ens obliga a una descripció sintètica i 
ordenada la qual trobem en l’Article de Dr. Miquel Bruguera i Cortada ( 28 ), amb 
ocasió d’una Nota Necrològica del Dr. Massons.

Va ser mobilitzat a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, a l’edad de 24 anys i 
fou destinat a l’Hospital Militar de Barcelona al març de 1.937, pel prestigi 
que ja s’anava consolidant, i a instàncies del Dr. Jaume Roig - responsable dels 
Trens Hospitalaris -, i amb l’aprovació del Prof. Joaquim Trias va ser anomenat 
cap de l’Equip Quirùrgic de les Brigades Internacionals essent destinat al XIII 
Brigada Internacional (BI) anomenada ‘ La Eslava ‘ ja que el Dr. Massons parlava 
l’alemany i el seu amic Moisés Broggi va anar a la XV (BI) o angloamericana. 

És a dir, després de passar set mesos a l’ Hospital Militar de Barcelona com a 
primer Ajudant delCap de Servei de Cirurgià, el Dr. Rafael Olivares,se’lnomena 
Cap d’Equip Quirùrgic de les Brigades Internacionals.

Fins finalitzar la Guerra Civil va alternar un treball propi d’un Hospital de primera 
evacuació en els fronts d’Extremadura, Brunete i El Maestrat, amb la labor de 
l’Hospital de reraguarda a Benicàssim primer, i a la ciutat de València en l’edifici 
actual de la Facultat de Medicina, després.

Amb les purgues que vingueren finalitzada la Guerra Civil perdé la plaça guanyada 
per oposició a l’Hospital Clínic inculpat de ‘separatista ‘. De tota manera, seguí 
lligat a la Càtedra de Farmacologia de la Universitat de Barcelona fins l’any 1.956.

També havia anat, durant un cert temps, al Dispensari de la Lliga Catalana contra 
el Reumatisme que dirigia el Dr. Ramón Cirera Voltà. 

El Dr. Massons va ésser dels primers Metges de la Seguretat Social i des del 
seu inici va actuar comn a cirurgià. I va seguir fins a la seva jubilació a l’any 
1.983treballant a l’Hospital de la Vall d’Hebró on va exercir com a Cap del Servei 
de Cirurgia General i Traumatologia. Per tant, quan conec el Dr. Massons (l’any 
1.986) portava tres anys jubilat i en conseqüència disposava de mes temps per 
dedicar-se a la Història de la Medicina.

En aquesta visió panoràmica el Dr. Bruguera finalitza dient que el Dr. Massons 
ha posat final a una llarga i productiva vida al servei de la Medicina i al servei de 
Catalunya, que el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi l’any 2.008.

3 - Investigació farmacològica.

Són més de vuitanta els treballs publicats sobre aquesta matèria. Els més 
significatius serien:‘ “Transfusiones de plasma animal desanafilactizados”; 
“Patogenia del colapso adrenalínico”; i“La sangre completa: Fracciones y 
sustitutos de la sangre”.
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El 1.941 va ser l’any en el que el Dr. Massons va estar al costat del Catedràtic 
de Farmacologia Professor Francisco García-Valdecasas qui acabava d’arribar a 
Barcelona per assentar la corresponent Càtedra.

Com a Metge va ser un cirurgià expert, un Investigador de Farmacologia i un 
Empresari Farmacèutic. Quan es jubilà, l’any 1.983, es converteix en Historiador 
de la Medicina i fa aportacions de gran interès acadèmic sobre la Història del 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

Les seves investigacions es concreten en Llibres que es caracteritzen per la seva 
amenitat i abundància de dades inèdites. La seva “Història de la Sanitat Militar 
en España”, en quatre volums, s’ha convertit en un llibre de referència pels 
interessats. 

Acabada la Guerra no pot prosseguir la seva activitat al Departament de Cirurgía 
de l’Hospital Clínic, però aconsegueix incorporar-se a la Càtedra de Farmacologia 
del Professor García - Valdecasas.

Posteriorment, i en la dècada dels anys ‘40, el Dr. Massons realitza Treballs 
d’Investigació sobre substituts del Plasma Humà amb el de vedella i ho patenta 
amb el nombre d’Isoplasma. 

El Dr. Massons va inventar un sèrum desanafilactizat, derivat del plasma de 
vedella, que es comercialitza amb el nom d’Isoplasma, i que es pot utilitzar com 
a substitut del Plasma Humà.

Més tard es converteix en empresari i crea, juntament amb farmacòlegs italians, 
el Laboratori Drovysa, filial del Laboratori Italià Vister, per comercialitzar el 
producte creat per ell. 

En aquest període Massons és Director dels Laboratoris Drovysa (Drogues, 
vacunes y sèrum S.A.). El nom del Laboratori en Itàlia era ’ Vister ’ i , a més, 
formava part del CESIC (Centro Superior de Investigacions Científiques). Aquesta 
etapa de tanta projecció cientifica va durar de l’any 1.948 a l’any 1.967, deixant 
el Laboratori Vister l’any 1.968.

Segueix anys a la Càtedra de Farmacologia, fent recerca i ajudant a donar classes 
als estudiants, i aquesta activitat la compagina amb la de cirurgià de “cupo”de 
la Seguretat Social.

Quan es jubila es converteix en un membre actiu de la Societat Catalana d’Història 
de la Medicina, present en totes les activitats de la Societat i en Escriptor de prop 
d’un centenar d’articles sobre diferents aspectes de la Història de la Medicina 
Catalana.

Sens dubte, el seu acostament a la Medicina de Guerra fructificà anys més tard 
en la seva obra escrita ‘ Historia de la Sanidad Militar Española ‘, obra magna 
de referència.

L’any 1.992 ingressa a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya amb un 
discurs sobre la crisi de les Relacions Metge - Malalt.
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Actiu finspoc temps abans de morir, s’ha de considerar al Dr. Massons com un 
dels grans personatges de la Medicina Catalana, competent en tots els aspectes 
de la Medicina que va conrear, elegant i afable, culte i poeta, i gran tertùlià, va 
ser un membre actiu de la penya de poetes ‘El Rall‘.

Al Dr. Massons li agradava explicar tot el seu recorregut durant la Guerra Civil 
com a Capità Metge a Cabeza del Buey (Càceres),Còrdova, Brunete, Benicàssim 
i finalment València.  

Al finalitzar la Guerra Civil Massons és expulsat de l’Hospital Clínic junt amb el 
Dr. Broggi per ‘separatistes‘, estant com a Cap d’Urgènciesi el Dr. Taure com a 
Degà.

És a dir, amb les purgues que vingueren finalitzada la Guerra Civil perdé la 
plaça guanyada per oposició a l’Hospital Clínic inculpat de ‘separatista‘. De tota 
manera, seguí lligat a la Càtedra de Farmacologia de la Universitat de Barcelona 
fins l’any 1.956.

4 - Metges Cristians de Catalunya

Metges Cristians de Catalunya (MCC) és una entitat fundada l’any 1.884 i fou 
l’embrió de l’Associació de Metges Cristians de Catalunya que ell mateix arribaria 
a presidir entre els anys 1.980 i 1.995. Posteriorment, va ser President de la 
‘Federació Europea de les Associacions de Metges Catòlics‘, on va deixar una 
tasca encomiable.

El dia 1 de maig de 2.002, durant el XXI Congrés de la FIAMC celebrat a Seul 
(Fedération Internacionale de Médecins Chrétiens), se li fa un Homenatge en un 
reconeixement mundial a la seva tasca com a defensor de la vida i la fragilitat 
humana.

Metges Cristians de Catalunya (MCC) va rendir un Homenatge a la memòria del 
Dr. Josep Maria Massons el dia 29 de Maig de 2.013.L’acte va tenir lloc al Carrer 
Calàbria / Londres, seu de MCC i va está dirigit pel Dr. Francesc Xavier Buqueras, 
en qualitat de Sots - President de MCC. MCC está adherit a la Federació Europea 
de Metges Católics (FEAMC) i a la Federació Internacional d’Associacions de 
Metges Catòlics (FIAMC).

El Dr. Ferràn Garcia-Faria, aleshores President de MCC va comentar que el Dr. 
Massons ( 28 ) va dedicar a MCC vàries de les moltes virtuts humanes que 
posseïa, la prudència, la justícia, la fortalesa i templança, a més de fe, esperança 
i caritat. El Dr, Garcia-Faria afexeig: “ El Dr. Josep Massons ha viscut una llarga 
vida. Han sigut 99 anys. Una gran part dedicada a la seva professió amb vocació, 
integritat, ànim i bondat de vida “. “En la seva faceta d’Home Cristià, i ja com 
estudiant de Medicina, va entrar a l’Hermandad Médico Farmacéutica de los 
Santos Cosme y Damián.

“De jove ja va arribar a ser President de l’Associació d’Estudiants de la Facultat 
de Medicina i delegat representant dels estudiants en el claustre universitari , 
en la organització de la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya)“.
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En fi, el Dr. Massons era una persona agraïda i recordo que en la Conferència 
de Cloenda del VIIè. Congrés d’Història de la Medicina Catalana celebrada a 
Tarragona al mes de Novembre de l’any 1.992 i abans d’iniciar el seu discurs va 
fer esment que gràcies a la Diputació de Tarragona va poder disfrutar d’una Beca 
la qual li va permetre realitzar els estudis Secundaris de Medicina.

IV - TRETS DE LA SEVA PERSONALITAT

1 - La meva idea psicològica del dr. Massons

El Dr. Massons era una Persona que trobava resposta a molts interrogants 
aparentment fàcils de respondre així com comprendre els problemes de les 
altres persones fent-ho de manera discreta. Infatigable, ocupat sempre en temes 
de naturalesa científica i cultural. Simpàtic, agradable, bona persona. També 
assequible, receptiu, col·laborador y sintònic.

I és que el Dr. Massons era una persona entranyable, agradable, que tenia una 
visió del món prou singular i equànim, sabent simplificar els problemes i dónar 
nom a les coses (per exemple, en relació a títols de treballs confeccionats durnt el 
temps que vam mantenir la relació : ‘La semana de un Psiquiatra en el Monasteriro 
de Poblet; ‘El Dr. Baldirir Net i Figueres, un heroi anònim‘; ‘La Nostàlgia, una 
malaltia oblidada‘; i, ‘La Soledad, esa compañera misteriosa ‘), etc.

El Dr. Massons sempre mostrava un optimisme assossegat. Era una persona 
vital i el fet d’estar pròxim i parlar amb ell era una injecció d’esperança i il·lusió, 
i malgrat les contrarietats, frustracions, privacions i entrebancs de tot tipus que 
va patir al llarg de la seva vida mai va mostrar una actitud negativa, d’oposició o 
pessimista envers lavida.

Home polivalent com es desprèn de la seva trajectòria professional i d’una primera 
lectura del seu Curriculum Vitae. en el qual figuren quatre gran Grups o Temàtiques: 
en primer lloc, com a Cirurgià; com Investigador Científic particularment en 
temes de Farmacologia i Terapèutica Farmacològica; com Expert en la vessant 
de la Bioètica i Deontologia Mèdica; i, finalment, la dedicació tardana envers la 
Història de la Medicina.

Massons era una persona que feia realitat l’erudició que neix de l’estudi, del 
rigor científic i de la consulta bibliogràfica. Tot això, adornat amb la experiència 
viscuda i a la ‘ mundologia ‘.

Al Dr. Massons li agradava molt viatjar i en els darrers anys malgrat la seva 
avançada edat ho va fe acompanyat de les seves filles Cristina i Elisabet.

Quan parlava de la Guerra Civil i de la manera que ho feia des de la seva 
perspectiva tan singular de Metge - Cirurgià en un quiròfan de les Brigades 
Internacionals aportava ‘seny‘ i ponderació en una qüestió tan delicada i sensible 
al nostre país per tractar-se d’un tema tabú. 

Mai va fer comentaris en relació a les penalitats, sacrificis i ferides de tota mena 
que va patir. En dues ocasions em va dir que el Comandant de les Brigades 
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Internacionals al veure una foto d’ell de feia aproximadament tres anys i 
comparant-la a com estava aleshores constatant la diferència el van destinar a 
Benicàssim lloc apropiat a fi de que és recuperés del seu estat general tan precari 
i d’aquesta manera poder refer-se.

Al llarg de l’exposició dels fets - i potser per deformació professional de Metge 
Psiquiatre - voldria fer algunes consideracions sobre la importància de la figura 
del pare en la vida del Dr. Massons. 

A Igualada, i en el context de la Comunicació que vaig presentar al XVIIIè. Congrés 
d’Història de la Medicina Catalana presidit pel Dr. Josep Mª Ustrell i Torrent vaig 
suggerir la possibilitat de si el Dr. Massons, seguint el model dels prototips de 
pares descrits per Arnoldo Liberman en el seu Llibre ‘La Nostalgia del Padre‘ ( 30 
)- havía tingut una ajuda tutelar per part del seu pare semblant al cas del pare de 
Wolfang. Amadeus Mozart.

Així com en el Llibre de Libermanparla de Franz Kafka i el ‘Pare Culpable‘, 
Sigmund Freud i el ‘Pare Jueu‘; Sören Kierkegaard i el ‘Pare Melancòlic‘; i, en fi, 
Friedrich Nietssche i el ‘Pare Mort’.

La resposta, i en el cas del Dr. Massons respecte a la noció de ‘Pare Tutelar ‘, es 
d’ un no amb un marge d’error petit i ho argumento dient que si bé la influència 
del Pare en el nostre biografiat es pot considerar com notable i decisiva en la 
infància, adolescència i primera joventut delDr. Massons,més endavant, no va 
estar mai subjecte d’una manera determinant,i molt aviat conforme s’insatal·la a 
Barcelona com a estudiant de Medicina va ser capaç de poder desenvolupar totes 
les seves potencialitats i virtuts de la seva personalitat que eren moltes. 

En la seva dilatada vida i en la seva projecció professional va ser molt important, 
aconseguint realitzar una sèrie de tasques assistencials, docents i investigadores 
de gran relleu, i quasi tots el seus somnis es varen acomplir, i tot això sense la 
presència del seu pare.

I encara que va rebre moltes arbitrarietas, injusticíes i contrarietats, se’n va sortir 
endavant per sí mateix, com la descripció que fa en la pàgina setanta del seu 
Llibre de Memòries quan davant d’una dificultad acadèmica de tipus burocràtic 
per estudiar la Carrera de Medicina a la Universitat de Barcelona se’n surt.

En particular, volem destacar el fet de que era un estudiant brillantíssim amb 
sobressalients i matrícules d’honor, essent becat per poder continuar els seus 
estudis, i la majoria de les seves accions foren esplèndides on predominava la 
generositat i l’altruisme, tenint clar un projecte de vida il·lusionat, mostrant en 
definitiva un grau de competència molt alt pel qual totes les seves actuacions 
mereixen credibilitat.

El Dr. Massons - i utilitzant un símil militar que tant li agradava - va guanyar 
moltes batalles en la seva dilatada vida i va poder arribar a un sostre molt alt en 
els seus afanys, decisions, iniciatives, aspiracions, objectius i guanys, quan en 
realitat provenia d’una família d’origen petit burgés. 
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I bé podem dir que el Dr. Massons va guanyar, crear, configurar i dissenyar, tants 
cims en la seva particular guerrra psicobiogràfica i seguint a Kurt Kolle ( 30 ) més 
que ser joguina de la Història va fer Història. 

2 - Massons – Parellada - Buqueras

Ja hem comentat el fet de que els Drs. Massons i Parellada eren amics des de 
joves, de quan eren estudiants de Medicina. Vaig conèixer al Dr. Massons gràcies 
al Dr. Parellada.

A continuació passaré a comentar situacions que he viscut amb els dos. La 
mateixes reflexant la mannera de ser, l’ estil de vida, disposició, estat d’ànimn, 
en fi el tarannà

En primer lloc, diré que a inicis de la dècada dels vuitanta vaig agafar amistat 
amb el Dr. Dídac Parellada i ja des de un principi vaig constatar que la seva salut 
era precària. 

Però malgrat aquest hàndicap i dificultat, ho compensava amb la generositat, 
experiència, coneixements científics sobre Patologia Mental i Patografies, la seva 
formació enciclopèdica, etc. 

El Dr. Massons havia nascut un any abans que el Dr. Parellada però semblava 
bastant més jove.

El Dr. Parellada en el seu llibre ‘ El Rall’ ( 31 ) evocava així la figura del Dr. 
Massons de quan era jove i estudiant, i deia que malgrat les ocupacions i l’exercici 
dels seus càrrecs estudiantils, no abandonava l’esforç diari dedicat a l’estudi, la 
seva carrera de Medicina repleta de matrícules d’honor.

El Dr. Massons era políglota ja que dominava molts idiomes moderns (en 
particular, el francès, l’anglès, l’italià i l’alemany) i tenia nocions de les més 
antigües com el llatí i el grec. 

El Dr. Parellada deia del Dr. Massons que tenia ben gravats en la seva memòria 
frases, dits, acudits, versos, refranys i fabricava de propis improvisant segons la 
situació i de l’observació aguda i directa de la vida feia uns comentaris adients i 
molt divertits. 

Amb els anys el Dr. Parellada va observar que el Dr. Massons tenia una deducció 
intel·lectual privilegiada de la gent que havia conegut al llarg de la vida i això li 
servia per practicar aquell do tan especial de com tractar a les persones. 

Un dia el Dr. Massons li comentava al Dr. Parellada que en relació a la relativitat 
de les persones no hi havia ningú que fós tan ric que no necessités res, ni ningú 
tan pobre que no pugui donar quelcom.

Igualment, no hi ha ningú tan savi que ja no pugui aprendre res, ni ningú tan 
‘burro’ que no pogués ensenyar alguna cosa. 

Dit d’una altra manera:“Tots som majors d’edat en el nostre ofici, però encara 
som com nens en les altres branquesdel saber, de la vida, i per tant no tenim dret 
mai a sentir l’orgull de ser gent de primera“.
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Sobre aquesta qüestió de la gent de ‘primera’ el Dr. Massons que tant en el terreny 
dels metges, com en general en els diversos camps de la vida, de la societat, de 
la política, etc. tan sols hi ha una petita part de la població que treballa en coses 
d’importància a nivell col·lectiu. I és que la majoria de les persones tan sols es 
mouen quan ‘oloren’ poder, diners, influència, etc. 

I és que, desgraciadament, també en el cos social, el 95 % és mesènquima 
(forma indiferenciada de teixit; ‘fullaraca‘, ‘palla‘, ‘brossa‘) i tan sols el 5 % 
restant és parènquima. (substància orgànica més diferenciada).

En les ocasions en que ens trobàvemn els tres (p. ex., els viatges d’anada i 
tornada, a Tarragona, amb motiu del X CHMC al mes de Novembre de l’any 
1.998) el Dr. Parellada va manifestar que els pensaments que tenim de les 
persones no son escèptics sinó que responen a una realitat vergonyosa i és la de 
que hi ha que confiar poc en les persones. 

A criteri dels dos tan sols en un 5 % es pot confiar en les persones. Ésa dir, 
aquelles persones que treballen per una il·lusió, per uns ideals, per un esperit de 
servei. Per això, el Dr. Massons és considerava un elitista, a excepció en temes 
de política pels riscos que l’elitisme comporta. 

Com veiem malgrat que els dos, els Drs. Massons i Parellada, tenien una 
concepció optimista de la vida consideraven que tan sols el 5 % de las persones 
mereixen credibilitat.

Primer: El Dr. Massons procedia d’una família petit-burgesa de la població de 
Vallls.El seu pare era comptable i era el gran de tres germans.

Segón. La Infància i adolescència del Dr. Massons va estar condicionada per la 
professió del seu pare visquent a Valls, Seira, Lleida i Saragossa.

Tercer. Malgrat les condicions difícils en que va viure té un bon record d’aquella 
època (infància, adolescència, escolaritat i en general de tots els esdevenients 
que li va tocar viure).

Quart. Dels primers anys de la seva vida hem de destacar la importància de la 
figura del Pare. 

Cinquè. El Dr. Massons era un molt bon estudiant i gràcies a les notes excel·lents 
del seu Expedient Acadèmic va poder gaudir de Beques tant per realitzar els 
Estudis Primaris (Batxillerat) com els Secundaris (carrera de Medicina).

Sisè. El Dr. Massons ja de petit va demostrar tenir una intel·ligència excepcional. 
Bé podem dir que va ser un nen capaç d’aprendre sol la difícil assignatura de les 
matemàtiques. 

Setè. El Dr. Massons va inventar el serum desenafilactizat derivat del plasma de 
vedella el qual va tenir una repercussió mundial.

Vuitè. Els Trets de Personalitat més significatius eren la vitalitat, el sentit comú, 
la generositat, la saviesa, la seva ponderació i equilibri en la seva concepció del 
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món. El seu pragmatisme. El ser assequible, receptiu, col.laborador, sintònic amb 
una resposta afectivo - emocional adient., sempre disposat a ajudar.

Novè. El Dr Massons va tenir una experiència única i irrepetible com a Metge 
Cirurgà de les Brigades Internacionals en la Guerra Civil i aquest va ser un dels 
esdeveniments que va marcar més la seva vida pel seu significat i rellevància i a 
més a més en parlava sovint d’aquest periple. 

Desè. A més de Metge Cirurgià el Dr. Masons va ser un gran Investigador 
Farmacèutic. També va estar interessat en temes de Bioètica i Deontologia 
Mèdica.

Onzé. La seva vocació com historiador va ser molt fecunda i de tot lo escrit el més 
important és la ‘ Historia de la Sanidad Militar Española ‘.
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I. ACLARIMENTS PREVIS

Abans de referir, comentar i posar una mica d’ordre a tot un ventall de qüestions 
entorn de la figura del Dr. Josep Mª Massons, vull destacar el fet de que amb data 
del 23 de Juliol de 1.988 em va donar el seu Curriculum Vitae (CV) el que ens 
permet disposar d’unes dades totalment objectives.

Aquestes dades corresponen sobretot als Treballs publicats en les Revistes 
Científiques les quals vaig actualitzar l’any 2.002 amb motiu de presentar un 
Treball sobre la seva Persona i Projecció Professional al Congrés Mundial de 
Metges Catòlics celebrat a Seul.

I aquesta donació la va fer amb la mateixa generositat i motivació que el Dr. Dídac 
Parellada i Feliu en una trobada al xalet de la població de La Llacuna (l’Anoia ) 
Josep Mª Massons i Dídac Parellada una vegada més s’havien posat d’acord !.

En aquesta retrobada ‘familiar‘ ambdós van venir acompanyats de les seves 
respectives dones (Leocàdia i Mariona) a l’igual que el Dr. Miquel Ferrer Prats, 
Ex-Director del Manicomi de Sant Boi.

La primera vegada que vaig llegir el CV del Dr, Massons una emoció continguda, 
sens dubte fruit de l’admiració que sentia per ell, i encara que quasi tot el seu 
contingut (a excepció d’alguns temes de Bioètica) té poc a veure amb la Psiquiatria, 
em va deixar com aturdit i embotat, com si hagués tastat un psicodislèptic.

Em donava el seu CV l’any 1.988, quan tenia l’edat de 75 anys i poc més de 
quatre anys de haver-lo conegut. 

Massons amb aquest detall imprevist, vistes ara les coses des de la perspectiva 
dels anys, demostrava que confiava en mi. El cas del Dr. Parellada era diferent: 
els dos érem de la mateixa especialitat mèdica i ja portaven uns deu anys de 
coneixement.

Però es que ens trobem, més enllà dels seus continguts i el que això genera, 
davant de un C.V. en que a part de la quantitat de Treballs publicats a Revistes 
Científics, Assistència a Congressos, Investigació de primera má, i tot descrit amb 
la màxima pulcritut , fet amb afecte i estima, de manera pulcra constiuint una 
obra d’art. És a dir, la confecció del CV era expressió de la seva manera d’ésser 
habitual: auster, sobri, ordenat, ponderat i amb tendència al perfeccionisme.

Hem de tenir en compte que la relació detallada del Treballs descrits en el seu 
CV corresponen fins el Juliol de l’any 1.988, conforme va tenir lloc la trobada a 
La Llacuna. És a dir, aproximadament uns cincuanta dies després de la lectura 
de la Tesi (2. VI. 88). 

Gimbernat, 2015 (*) 63, 243-272
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En el Congrés celebrat a Seul al mes de Setembre de 2.002 i organitzat per la 
Fédération Internationale des Associations du Médecine Catholiques (FIAMC) - 
World Federation of the Catholic Medical Associations - i mitjançant el Dr. Josep 
Mª Simon Vallespir (aleshores President de MCC) vaig reconduir el CV de Mssons 
posant - lo al dia.. El Treball titulat “ La Personalitat Científica i Humana del Dr. 
Josep Mª Massons “ va obtenir el Premi “ FIAMC award of Honour ‘.

Veiem, en fi, el Curriculum Vitae del Dr. Massons.

CURRICULUM  VITAE

Els anys de formació (1.922 - 1.936).
El parèntesi de la Guerra Civil (1.936 - 1.939).
La labor en el camp de la Farmacologia (1.941 - 1.967).
Divulgació de la Deontologia Mèdica (1.948 - 2.002).
Cultiu de la Història de la Medicina (1.948 - 2.002).
Actuacions Socials.
I a continuació apareixen els set Annexes.
Annex nº 1. Clínica del Reumatisme.
Annex nº 2. Treballs de Patologia Quirùrgica.
Annex nº 3. Treballs i Conferències sobre Farmacologia i Terapèutica Farmacològica.
Annex nº 4. Treballs i Conferènies sobre Deontologia Mèdica.
Annex nº 5. Treballs sobre Historia de la Medicina.
Annex nº 6. Miscel·lània.
Annex nº 7. Càrrecs i distincions.

Per qüestions pràctiques hem dividit la tasca assistencial, docent, investigadora i 
sobretot la seva extensa Obra Escrita en quatre grans Capítols.

A) TREBALLS  SOBRE  CIRURGIA  I TRAUMATOLOGIA

Són els Treballs del 1 al 5.

1. Contribución al estudio del foco próstato-vesicular. En colaboración con Jordi 
Casals. Revista. de Med. de Barcelona. 341, 1.936.

2. La sedimentación globular en las enfermedades reumáticas. Medicina. 
octubre de 1.942.

Los dos trabajos siguientes fueron comunicaciones presentadas al Congreso de 
Médicos de Lengua Catalana, celebrado en Perpiñán, 1.936.

3.  Tractamiento de las mialgias y neuralgias con veneno de abeja.

4. Las talalgias.
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5. Nuevos puntos de vista sobre la patogenia del reumatismo. Conferencia dada 
en la Sociedad Española de Traumatología y Ortopedia. Sevilla, 23 de febrero 
de 1.962.

Treaballs del 6 al 10.

En primer lloc, está la Tesi Doctoral titul·lada ‘ Las lesiones por el frío ‘ la qual fou 
presentada l’any 1.941 en la Facultat de Medicina de la Universitat de Madrid i 
qualificada de ‘ Excel·lent.

Resumeix l’experiència del tractament de 20 soldats amb congelacions 
d’extremitats, amb els corresponents Estudis Anatomo - Patològics i Clínics 
essent publicada a diverses Revistes com Medicina,  Clínica y Laboratorio, etc.

Sobre aquesta temàtica de la Cirurgia i Traumatologia volem destacar els 
següents llibres:  Heridas vasculares, (Ed. Científico - Médica, Barcelona, 1.947) 
conjuntament amb Moisés Broggi, Pere Piulachs i Ramón Arandes;  La Cirugía de 
Guerra. Vigencia de su planteamiento  en col·laboració amb Moisés Broggi Vallés, 
M. Carreras Roca, J. Pi i Figueras, J. Navés i A. Rodríguez Arias. RAMC. Dia 27 
de Febrer de 1.979.

B) TREBALLS SOBRE FARMACOLOGIA  I  TERAPÈUTICA  FARMACOLÒGICA

Aquest Treball tan important va consistir en preparar i estudiar la conservació, 
l’activitat terapèutica i la innocuïtat del plasma desanafilactzat de vedella com a 
sustitut del plasma humà. 

Va tenir una difusió mundial doncs passen de 160 els Treballs d’altres investigadors 
sobre aquest medicament, procedents de paíssos tan diferents com la Repùblica 
Federal Alemana, Suïsa, França, Portugal, Xina, Egipte, etc.

Cal destacar el llibre ‘Introducción al estudio de la plasmoterapia‘ amb pròleg de 
Francisco García - Valdecasas. (Miguel Servet, Barcelona 1.947).

També cal esmentar: un capítol dedicat a la Hialuronidasa, 5 - Hidroxi - Triptamina, 
Heparina y Xenalamina‘ en el llibre ‘Introducción al estudio de la Enzimoterapia‘. 
(Paz Montalvo. Madrid, 1.957).

A continuació :

1. Síntesis, purificación y experimentación animal y clínica de la Tiourea, 
el primer derivado sulfurado para el Tratamiento del Hipertiroidismo en 
col·laboració de J. M. Cañadell, F. García - Valdecasas i C. Pérez Vitoria.

2. Estudio - en col . laboració amb García - Valdecasas - del Shock Traumático‘, 
en que va demostrar que era la Isquèmia el factor determinant en la seva 
evolució i no la hipotensió.

3. “ Determinaciones de las Actividades Antigénicas de los Serums Animales “, 
conjuntament amb Antoni Armengol. 
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4. Amb aquest company va compartir un ‘ Curso sobre Grupos Sanguíneos ‘ 
en la Central - Laboratorium i en el Servei de Transfusió de la Creu Roja 
d’Amsterdam .

Així mateix va dirigir quatre Tesis Doctorals:

1. Sobre la Tiourea: Tomás Muñoz Gascón.

2. Sobre els Reflexes respiratoris: Joaquín Martí Abizanda.

3. Sobre la Hipertensión Arterial Experimental del Conejo: Augusto García Piris.

4. Estrògens i Prostàgens: Rafael Fuster Chiner.

A més a més, Massons, també va destacar com a Docent tenint una fructífera 
labor a l’ Escola Professional de Farmacología i que va consistir en impartir - en 
unió del Prof. Salvà - les lliçons de la Càtedra de Farmacologia durant els dos 
anys en que el Prof. García - Valdecasas va estar   als  EEUU.

Cal també infomar de les Lliçons als estudiants de Medicina sobre Hormones 
durant els Cursos Acadèmics 1.976 - 1.977 i 1.977 - 1.978 i les Conferènciens 
dels Cursos de Transfusió y de Doctorat.

Finalment,l’Ensenyança de la Terapèutica Farmacològica als Diplomats 
d’Infermería de l’ Escola de la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebrón,  des de la seva 
fundació fins el curs 1.981 – 1 .982.

C) BIOÈTICA I DEONTOLOGIA MÈDICA

En aquest Apartat són més de cent vuitanta els articles publicats pel Dr. Josep M 
ª Massons,  numerats del nº 94 al 274.

La majoria d’aquests treballs estan publicats a la Revista ‘ 1 / 4 de Hora para 
Vd. ‘ (Mensaje de las Hermandades de San José y San Damían. El del Sanitario 
Español) sempre sota el pseudònim de ‘Petrus Hispanus‘. 

En la Revista ‘1 / 4 de hora‘ és van publicar aproximadament cent articles iniciant 
- se els mateixos l’any 1.959 (quan tenia l’edat de 46 anys) i ben bé poden parlar 
d’un promig de deu articles per any.

En la dècada dels anys seixanta el Dr. Massons ja publicava articles de naturalesa 
Bioètica i Deontologia Mèdica entre els quals ja figuren temes tan controvertits, 
polèmics i de rabiosa actualitat com són l’Avortament i la Eutànasia. 

Els temes són molt variats i a més a més dels dos ja esmentats cal destacar la 
Relació Metge - Malalt, els Certificats Mèdics, els Informes Mèdico - Legals, la 
Malpraxis, etc.

Per donar idea de la mentalitat soci - moral i cultural d’aquella època hi ha p. 
ex. un article de l’any 1.959 que porta per títol: “¿Debe una esposa recibir en su 
casa a una antigua novia de su marido ? “.
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Els Dr. Massons va assistir a molts Congressos Internacionals sobre Bioètica 
com van ser els celebrats a Brussel·les, Nuremberg, La Valeta, París, Londres, 
Washington, Bombai, Roma, Buenos Aires, concretant en els mateixos moltes de 
les seves inquietuts en una tasca divulgadora molt meritòria, constant i pionera 
per l’època en que li va tocar viure ja que eren incipients i del tot desconguts. 

En aquest Capítol de la Bioètica i Deontologia Mèdica és obligat destacar el 
Discurs d’Ingrés que va donar com Acadèmic Numerari a la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya el qual va tenir lloc a Barcelona el día 10 de Maig de 
1.992 quan tenia l’edat de quasi vuitanta anys.

El títol fou: L’actual crisi del diàleg Metge - Malalt. (1).

El Dr. Massons introdueix el tema dient que l’Assistència Médica és una de les 
coses més delicades i de més díficil maneig . Que la mateixa és tan antiga com 
la humanitat, perquè la primera vegada en que un ésser humà, oprimit pel dolor 
i l’angoixa, per la por de patir una malaltia, reb l’ajuda d’un altre ésser humà es 
produeix el primer acte mèdic.

A continuació analitza l’Evolució del Diàleg Metge - Malalt al llarg del temps 
citant els consells d’Asclepi, el Còdig Deontològic més conegut com el ‘Jurament 
Hipocràtic‘, la nova dimensió que representa en l’Assistència Mèdica el Cristia-
nisme; la Pregària de Maimònides; la importància de les Ordes Religioses, etc. 

Amb el S. XVIII i la ideologia de la Il·lustració, la caritat cedeix el pas a la 
Filantropía, en una espècie de marxa enrera, de retorn als filòsofs pagans del 
segle de Pericles.

En els ‘Nous Metges’ i la ‘Nova Medicina‘ Massons aborda el fenomen de 
l’especialització que amb el temps considera s’ha anat complicant així com la 
Tecnificació que suposa una disolució de la Responsabilitat del Metge. 

Menciona a Jordi Gol qui és rebel·lava davant de frases tan freqüents en els 
hospitals com:

“ en el número 421 tengo un hígado muy interesante”.

La Tesi del Treball del Dr. Massons en la Conferència sobre ‘El Diàleg Metge - 
Malalt avui dia’ parteix del fet de que el Metge no disposa de suficient temps per 
atendre al malalt estan les preguntes encaminades directament al problema que 
el malalt exposa de manera que es prescindeix de molts detalls i aspectes propis 
de l’anamnesi. A més a més, en certes ocasions, el malalt no sap quin és el seu 
metge, i els familiars tampoc. En conseqüència, tots están desorientats.

Això explica el fet de que cada dia apareixen més ‘Demandes Judicials‘ habent 
evolucionat de manera notable el concepte de Responsabilitat. Per tant, el diàleg 
Metge - Malalt es tradueix en quatre víctimes: el malalt, el metge, els familiars i 
la societat.

Amb això, nosaltres afegim que els malalts i llurs familiars consideran que 
davant d’una malpraxis estan legitimats a indemnizacions i reclamacions. Els 
membres de la Societat actual estan millor informats i això els hi proporciona 
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uns coneixements pels quals es consideren capaços de reclamar si consideren 
que han estat mal atesos i això té que veure amb el que Alfredo Calcedo Ordoñez 
anomena la “cultura del resarcimiento”. 

Les exigències de la societat actual  comporten un canvi d’actitud del Metge 
doncs a fi de que no abandoni al malalt amb aquest Pensament: “ even in the 
last períod of a fatal maladie ”.

En el darrer capítol el Dr. Massons aporta una sèrie de solucions mencionant el 
naixement de les Unitats d’Atenció a l’Usuari ja posada en marxa en l’Hospital 
de la Santa Creu i San Pau de Barcelona, l’any 1.979, perque en realitat el 
Diàleg Metge - Malalt és una qüestió de dos, suggerint el perill d’una Deontologia 
Ordenacista.

El Discurs de contestació fou a càrrec del Professor Francisco García - Valdecasas 
i en el mateix assenayala tres fets.

Diu Garcia - Valdecasas: “Veo a Massons en mi imaginación, con aquel rostro 
juvenil, con el que le conocí hace tantos años, estudioso infatigable, pleno de 
curiosidad científica”. 

Es donava la circumstància de que el Dr. Massons, a l’igual que el Drs. Puig 
Muset i Salvà, tots estudiants, anaven a la recerca del Professor de Farmacologia 
a fi de trobar “horizontes de investigación“.

A continuació, la resposta del Catedràtic de Farmacologisa se centra en el fet de 
la greu problemàtica que plantejava “ el problema de la transfusión sanguínea era 
en la década de los años ’40 tan necesario como díficil’. 

“La crueldad de la guerra acrecentaba las necesidades y aumentaba la dificultad 
de donadores de sangre idóneos“. “Es en esas circunstancias que uno puede 
imaginar con que alegría recibí a Massons proponiéndole desarrollar la posibilidad 
de hacer tolerables los plasmas sanguíneos procedentes de animales”.

Arribats amb aquest extrem García - Valdecasas es formula la següent pregunta: 
“Tiene sentido defender la Utopía?“. Sí, tiene sentido defender la utopía, 
siguiendo a Massons. Pero la tiene con sentido, con convicción, con argumentos, 
con ejemplos del bien que produce a todos“.

*** Finalment, val considerar el següent frontispici ja que representa d’alguna 
manera el posicionament ideològic del Dr. Massons.

THE   MORNING VISIT 

Cuando sujeto en el potro de la fiebre
la enfermedad sobre ti se abata
y espamos y latidos dolorosos
torturen sin piedad tu pobre espalda;
solo cuando tú seas el paciente
comprenderás el hechizo de la visita de la mañana. 
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Aplica tu ciencia juiciosamente
pero cuida mucho de hermanarla
a la Caridad, que sabe arrodillarse junto al lecho
y acomodar la cabeza en la almohada
y dar agua fresca a los labios que arden 
y abanicar la frente que de fiebre estalla.

No hagas ruido cuando subas la escalera,
súbela de puntillas, dulcemente, en calma.
No palpes su cuerpo con tu mano helada
ni al auscultar el enigma de su pecho
sea tu cabeza una pesada carga.

No dejes que los ojos proclamen tu sorpresa
no fuese que enseñaras
al paciente lo que saber no debe.
Cuando la perplejidad de ti se ensoñeree,
aprende de un rostro alegre la dulce magia,
no siempre sonriente más si siempre sereno.

Y cuando la pena la escena invadan,
cada palabra con su tono de voz, 
cada movimiento y cada mirada,
deben demostrar a tu enfermo
que tú perteneces en cuerpo y alma.

No eres el artista vulgar
al que se paga
para que aista al enfermo,
sino el amigo que con desinterés se afana
para propocionarle con su visita
la mejor medicación cada mañana.

Esta es la visita que día tras día
ilumina con sus destellos,
que cura y no se envanece por ello, 
ni busques el homenaje charlatán de la fama.

Llegit pel Dr. Josep M ª Massons en el discurs d’Ingrés com Acadèmic Numerari 
de la RAMC el dia 10 de maig de 1.992

The complete works of Oliver Vendrell Holmes - Boston and New York, 1.909

Articles en aquest apartat

94. Los problemas morales que plantea la enfermedad hemolítica del recién 
nacido. Acta méd. Hispán., núm. 61 y 62, 1.950.

95. La contribución de la Iglesia al progeso de la Medicina. Bol. de la Academia 
Deontológica madrileña, 2, núm. 15, 1.955.
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96. Trasplantes en Medicina Humana. Conferencia al Colegio de Médicos de 
Madrid  el día 6 de junio de 1.961.

97. Trastornos de la hemostasia y matrimonio. Problemas matrimoniales. 
Barcelona, vol. I, pág. 259, 1.961.

98. Tiempo de morir. La Prensa y el Noticieron Universal del día 5 de abril de 
1.962. 

99. La Deontología del caso desahuciado. Conferencias pronunciadas en Jerez 
y en Sta. Cruz de Tenerife. Días 12 de junio y 20 de noviembre de 1.962.

100. La común Deontología del médico y la asistencia social. Asociación de 
Visitadoras Psiquiátricas. Barcelona, 17 de diciembre de 1.964.

101. Le conseil du medécin avant le mariage. En col. con J. Mercadal - Peyrí y L. 
Montobio. Comunicación al Congreso de Deontología de Malta. La Valeta, 
sept. – 1.964. 

102. Impresiones del I Congreso de Médicos Católicos Europeos. Conferencia en 
el Colegio de Médicos de Zaragoza. Arch. Fac. de Med. Zaragoza, 13, 316, 
1.965. 

103. La responsabilidad del médico hoy. Conferencia del I I I Ciclo del Colegio 
de  Médicos de León. Dñia 11 de mayo de 1.967.

104. Opiniones actuales sobre responsabilidad profesional médica. Coloquio 
organizado por la ‘Reial Aacadèmia de Medicina de Barcelona’ (R.A.M.B.). 
Con la  participación de J. M. Pi i Suñer, J. Hopital Rodés, y M. Fusté 
Salvatella (abogados) y L.Trias de Bes, José Casanovas (médicos), el día 26 
de marzo de 1.968. 

105. Sesión Deontológica del Curso 1.968 - 69 del Colegio de Médicos de 
Pontevevedra, pre sidida por el Dr. Massons, exponiendo el tema “Dicotomía”. 
Día 25 de marzo de 1.969.

106. La responsabilidad del médico ante el enfermo urgente. Conferencia de 
clausura de las ‘Jornadas Médicas de Urgencias’ organizadas por el Colegio 
de Médicos de  Alicante. Día 30 de octubre de 1.970.

107. Los problemas del médico y de la medicina de hoy y de mañana. Actas del 
Congreso Nac. de Herm. Sanitarias de S. Cosme y S. Damián. Bilbao, 7 - 9 
de oct, de 1.971.

108. El médico y la sociedad ante el aborto. Ibidem, pág. 125.

109. L’avortement en Espagne. Comunicación al Congreso de Médicos Católicos 
Belgas.Bruselas, días 16 y 17 de octubre de 1.971. Saint Luc Médical, 48, 
1.971.

110. Para ayudar a bien morir. Acacia médica, 2, 41, 1.973.

111. Los crímenes médicos de hoy día. Acacia médica, 2, 297, 1.973.
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112. L’avortement vu par un médecin. Conferencia al coloquio sobre Teología.
Toulouse, octubre de 1.973.

113. Dificultades a la prescripción de medicamentos. Actas del X I I I Congreso 
Mundial de la FIAMC. Barcelona, 1.974.

114. El cambio de mentalidad frente al aborto. Un análisis. Conferencia 
pronunciada ‘R. A. M. B.’. Barcelona, 1.975. Anales de Med. y Cir., 55, 
224, 1.97

115. Jornadas de Deontología. Organizadas por el Colegio de Médicos de Madrid 
(febrero 1.976). El Dr. Massons presidió la Mesa Redonda sobre ‘Eutanasia’.

116. Gap between Law and Physicians. Catholica med. Quaterly, 28, 70, 1.976.

117. Euthanasia in Spain. Ibidem, 28, 76, 1.976.

118. El control de la natalidad. Coloquio organizado por la ‘R. A. M. B.’ Día 25 
de  Octubr ede 1.977.

119. Problemas deontológicos en menores de edad. Profesión médica. Junio 
1.979. 

120. Problemas médico - deontológicos en los menores de edad. Coloquio 
organizado por  la ‘R. A. M. B’. Con la col. de Jorge Berini (Abogado y 
Secretario de la Facultad  Protectora del Tribunal Tutelar de Menores) y Mª 
Teresa Massons Rabassa (Asistente Social).

121. Le médecin catholique et les lois en Espagne. Ponencia al I V Congreso de 
la F E A M C. Bruselas, 14 - 17 mayo 1.980. “Rapports”.

122. Eutanasia en las malformaciones congénitas. Comunicación a la V I I I 
Reunión  nacional de Medicina Perinatal. Madrid, 13 - 15 de noviembre de 
1.986. En col. de  Carlos A. Wennberg y Luis Campos Navarro.

123. Nouvelles exigences et responsabilités des malades. - Liberté du médecin 
et du  Malade en Espagne. Comunicaciones al V I Congreso de la F E A M 
C.  Versalles, del 8 al 12 de mayo de 1 .988.
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Artícle de Deontología Mèdica publicats en la Revista ‘ 1/4 de Hora para Vd.  
‘sota el pseudònim de ‘Petrus Hispanus ’

Any 1.959

124. Moral y Cirugía Plástica.

125. Eugenesia positiva y Eugenesia negativa.

126. Secreto profesional.

127. ¿Tiene el enfermo obligación de operarse?.

128. Entre los dos extremos (Medicina individual y Medicina Social).

129. La licitud de las novedades terapéuticas.

130. ¿Hay especialidades farmacéuticas capaces de producir abortos?.

131. La licitud de la investigación clínica.

132. La piadosa mentira del médico.

133. Justicia y neurosis.

134. El mejor enemigo de lo bueno : el abuso diagnóstico.

Any 1.960

135. Examen de conciencia sobre el modo de visitar.

136. Picaresca de solos y picaresca de duos.

137. Carta abierta a los médicos del SOE.

138. Enfermedades yatrógenas.

139. La Revista “LIFE” vuelve a la carga (anticoncepcionales).

140. Aborto directo, indirecto y parto prematuro.

141. La moral del recetario.

142. La moral de la muestra.

Any 1.961

143. El certificado médico de complacencia.

144. Lo que quedó por decir sobre el certificado médico.

145. Especialistas en enfermos.

146. El médico en vacaciones.

147. Diálogo con el público: Procesos a médicos.

148. El certificado prematrimonial.

149. ¿Es lícito dejar morir?.
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150. Cuando la ciencia es tributaria del crimen moral.

151. La administración de nuestra vida.

Any 1.962

152. Consulte Vd. con su médico.

153. La deshumanización del Hospital.

154. El problema del médico subordinado.

155. El caso desahuciado.

156. La tremenda responsabilidad de la Prensa.

157. ¿ Hasta cuándo obliga el secreto profesional ?.

158. ¿ Cree Vd. en milagros, Doctor ?.

159. Talidomida.

160. La extirpación de órganos sanos.

161. La venta de sangre.

Any 1.963

162. La asistencia al enfermo desahuciado.

163. El uso de anticonceptivos en EE.UU.

164. Más allá de la Deontología Médica.

165. El destino de los embriones y de los fetos.

166. Las “mentiras” del médico.

167. El nuevo Reglamento colegial y la Deontología.

168. SOE y ejercicio rural.

169. De nuevo sobre Medicus Mundi.

170. Deberes de todos y cada uno frente a los fármacos. 

171. ¿Porqué los Testigos de Jehová no quieren la transfusión ?.

Any 1.964

172. Código deontológico del enfermo.

173. ¿ Es moralmente lícito el narcoanálisis ?.

174. La moral de la propaganda dirigida al médico.

175. O sacerdotes o proletarios: A propósito de la huelga de médicos.

176. Astrología y cristianismo.
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177. I Congreso Europeo de Médicos Católicos.

178. La Iglesia, los médicos y los milagros.

179. Quien tenga oídos que oiga.

180. Jubilación y auto - jubilación.

181. I Congreso Europeo de Médicos Católicos.

182. La formación religiosa de los estudiantes de Medicina.

183. La Iglesia, la Justicia y la esterilización.

Any1.965

184. Los mártires de Medicus Mundi.

185. Caná de Malta. Un ejemplo a mirar: Preparación al matrimonio.

186. Enterramientos de fetos.

187. Más sobre hospitales .

188. La Comisión Pontificia sobre problemas del matrimonio.

189. El médico y la ética deportiva.

190. Consideraciones sobre el “dopping”.

Any 1.966

191. Iglesia e hipnotismo.

192. La autopsia clínica.

193. La inseminación artificial cumple cien años.

194. Filosofía de la responsabilidad Médica.

195. Responsabilidad colectiva.

196. Progresos de la Medicina y Responsabilidad.

197. Los escollos a la hora de decidir.

198. La responsabilidad judicial del médico.

199. Otras causas de responsabilidad judicial.

Any 1.967

200. Teólogos y moralistas ante el problema de la regulación de la natalidad.

201. ¿ Crisis en la moral ?.

202. Psiquiatría moderna y responsabilidad.

203. El secreto médico visto por un jurista en Francia.
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204. Cuando el afiliado al SOE quiere ser cliente particular.

205. A propósito del problema de la explosión demográfica.

206. Lo que va de ayer a hoy: Cambio en la mentalidad en la moral.

207. Psicoanálisis e Iglesia Católica. A propósito de las experiencias de Lemercier.

Any1968

208. Una encuesta sobre limitación de natalidad. Resultados.

209. Psicoanáliis e Iglesia Católica.

210. Nudismo y psicoterapia de grupo.

211. Humanae Vitae. Carta a los médicos católicos.

212. Los IUD (sterilets) oficialmente admitidos en los EE.UU.

213. Decir la verdad.

Any1.969

214. ¿ Qué ocurre cuando se legaliza el aborto ?.

215. ¿ Militar Médico o Médico militar ?.

216. Los problemas morales que plantea el tratamiento de la espina bífida.

217. Deontrología de la Medicina del deporte..

218. La continua formación del médico.

219. Uso de anovolutarios según la Humanae Vitae.

220. El médico ante la pericia y los informes médico - legales.

221. Condiciones que ha de reunir un certificado médico.

222. Los médicos y el milagro.

223. El problema moral y legal de un trasplante.

224. Los límites de la reanimación: La reanimación vista por un reanimador.

Articles publicats a  la Revista ‘Síntesis Médica  Mensual‘ 

Com redactor encàrregat del capítol de la Deontología Médicia el Dr. Massons és 
autor de la Revista esmentada dels següents articles. En total, són quasi 
cinquanta articles.

Volum 19, any 1.975

225. La trasplantación renal, un problema en Gran Bretaña, pág. 32.

226. Fecundación humana en el tubo de ensayo, pág. 62
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227. Nuevos conflictos dentológicos del aborto provocado: La experimentación 
con fetos. 

228. Deontología médica en la URSS, pág. 62

229. Juramento de los médicos rusos, pág. 63.

230. La fecundación artificial con esperma conservado, pág. 96.

231. Ley y aborto, pág. 96.

232. Más abortos en Gran Bretaña, pág. 96.

233. Los primeros pasos de la nueva Ley del Aborto en Francia, pág. 128.

234. La antimedicina, pág. 133 y 165.

235. Los procesos por responsabilidad profesional en EE.UU., pág. 190.

236. A vueltas con el aborto provocado en EE.UU, pág. 192.

237. La investigación con fetos, pág. 222.

238. Yatrogénesis imperfecta, pág. 254.

239. Renace la polémica en torno al Aborto en la Gran Bretaña, pág. 285.

240. Comentarios ante una justicia irracional, pág. 286.

241. ¿Porqué un Bancoi de Esperma?, pág. 288.

242. Más en torno a los procesos por responabilidad profesional en EE.UU., 
pág. 318. 

243. Un problema moral en torno al Síndrome de Sotos, pág. 318.

244. Cuando se hila delgado. A propósito de un control excesivo sobre las 
novedades

245. terapéuticas, pág. 381.

Volum 20, any 1.976

246. Sobre un caso de Distanasia, pág. 64.

247. Aborto y Seguridad Social en Gran Bretaña, pág. 64.

248. Accidentes en la práctica de la inmunizacón: la necesidad de asegurarse.

249. Miserias de los médicos en EE.UU.: el escándalo del Medicaid.

250. Datos sobre la explosión demográfica, pág. 123.

251. En torno a la eutanasia pasiva, pág. 160.

252. Los problemas morales que plantea la amniocentesis, pág. 190.

253. Reacciones vacunales e indemnización, pág. 221.

254. El consentimiento en menores de edad, pág. 222.
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255. Deontología del deporte, pág. 265.

256. Los problemas morales de la Ingeniería Genética, pág. 381.

Volum21, any 1.977

257. Deontología de la Cirugía neonatal, pág. 29.

258. Más sobre Ingeniería Genética, pág. 64.

259. Anticoncepcionales Depot. Un análisis, pág. 93.

260. La dicomía médico - farmacéutica en gran escala, pág. 93.

261. Medicina en el Tercer Mundo, pág. 94.

262. ¿ Cómo actúa la Acupuntura ?, pág. 125.

263. Cinseng, la panacea china. Un nuevo enfoque en la medicación, pág. 126.

264. Control clínico de nuevos medicamentos, pág. 192.

265. Los Servicios de Ayuda Médica Urgente (S. A. M. U.) en Francia. Esquema     
para su posible creación en España, pág. 224.

266. La Eutanasia pasiva reglamentaria por vez primera, pág. 224.

267. Ingeniería genética. Un problema de nuestro tiempo, pág. 229.

268. Justicia ciega para los ciegos, pág. 254.

269. El Síndrome del Pediatra inquieto, pág. 254.

270. Reduciendo los médicos alemanes a números, pág. 284.

271. Nuevas dimensiones de la Pediatría social, pág. 284.

272. ¿ Demasiados médicos en . . . Inglaterra ?, pág. 285.

273. Servei Nacional de Salut: Una alternativa democràtica a la Sanitat, pág. 
285. 

274. Deontología, Derecho y Medicina. Colegio de Médicos de Madrid, 1.977. 
pág. 288.

 

D) HISTORIA  de la MEDICINA 

1 . - Consideracions prèvies

Crida moltíssim l’atenció el fet de que el Dr. Josep Mª Massons iniciés aquesta 
etapa de la seva vida ‘ la gran aventura ‘ de la Historia de la Medicina , no 
necessariament de la ‘Història de la Medicina Catalana‘. 

Efectivamente, és tracta d’una vocació tardana, que inicia cap l’any 1.983, quan 
ja está jubilat i té aproximadament 70 anys.
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Davant d’aquest fet tan singular no podem evitar fer algunes consideracions i una 
sèrie de observacions fugint sempre d’interpretacions sense fonaments.

La primera observació és  que dedicar-se a la Història de la Medicina representa 
per a quasevol  Metge dedicar moltes hores ‘extra‘, un temps que anirà en 
detriment del seu treball habitual dins de la seva Especialitat Mèdica i de la 
dedicació a la família.

És cert, que aquesta tasca constitueix per Massons una antigua afició pero a la 
que no va poder dedicar el seu temps per raons òbvies.

Una vegada jubilat, i en els darrers anys, la dedicació a la Història de la Medicina 
ha sigut total i de de lo més destacable participant de manera activa en tots 
els Congresos organitzats per la Societat d’Història de la Medicina Catalana per 
la qual va assumir no tan sols diferents càrrecs sinó també col·laborant en el 
‘Diccionari Biogràfric de Metges Catalans ‘ publicat pels Drs. Jacint Corbella i 
Corbella y Josep Ma. Calbet i Camarasa. 

El Dr. Massons va ser President del VIII ‘Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana’, celebrat a Barcelona al mes de Maig de 1.994.

En l’exercici de la Història de la Medicina i en qualitat d’aficionat no hi cap tipus 
de guanys materials sinó tot el contrari i es per aixó que podem considerar que 
el Dr. Massons no va poder dedicar-se abans a l’Estudi de la Història per raons 
evidents de tenir que mantenir una família nombrosa de sis fills, un noi i cinc 
noies (Maria Teresa, Joan, Cristina, Elisabet, Mireia i Estrella) nascuts de l’any 1. 
940 a l’any 1.955.

Ara bé, si hi ha una autèntica vocació i motivació per la Història tots els 
entrebancs es superen doncs l’experiència vital de fer història no tan sols comporta 
coneixements, instrucció, sino que també proporciona plaer i satisfacció, i a la 
vegada entres en un cercle enriquidor insospitat.

A partir de les convereses tingudes puc assegurar, que al Dr. Masson li agradava i 
disfrutava quan dedicava molt temps treballant sobre la Història de la Medicina, 
on les seves qualitats humanes podien desenvolupar-se de manera esplèndida 
amb l’afegit de que no depenia de ningú i de que conservava intactes les seves 
facultats mentals.

Igualment, en més d’una ocasió em va fer saber que en la projecció professional 
va cometre un error que va ser no inclinar-se per la Història tenint en compte que 
era amic del Professor Pedro Laín Entralgo. 

Ja al final de la seva vida, la pèrdua de la seva esposa l’any 2.001, quan tenia la 
edat de 88 anys i de la seva filla petita Estrella va fer que incrementés la dedicació 
a la Història representant par ell un bàlsam i un alivi i això fa comprensible el que 
incrementés la seva dedicació.

El Dr. Massons va assistir pràcticament a tots els Congressos d’Història de la 
Medicina Catalana essent l’ùltim en que va participar el celebrat a Berga en el 
mes de Juny de 2.008. Per contra, no va poder assistir al Congrés celebrat a Sant 
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Feliu de Guixols l’any 2.010 donant - se la desagradable circumstànncia que just 
en aquells dies del Congrés de San Feliu de Guixols va morir la seva filla Estrella 
notificant als assistents la mala notícia el Dr. Carles Hervàs Puyal.

Els darrers viatges que va fer el Dr. Massons foren al Canadà, Anglaterra, i 
un creurer pel mar Adriàtic, amb les seves filles Cristina i Elisabet, i el Toni, 
demostrant que el seu estat de salut era bo e igualment el desig de viure era 
l’adient.

Quan les seves facultats mentals van començar afeblir-se no tenia tan interés 
per les coses. Per exemple, un dia li vaig ensenyar i donar una foto corresponent 
al XIIè Congrés de d’Història de la Medicina Catalana celebrat a Pollença l’any 
2.002 en que junt amb ell, en el marc del claustre de la Catedral de la ciutat de 
Pollença, hi són a més d’ell els Drs. Francesc Freixa Santfeliu, Jacint Corbella i 
Francesc Xavier Buqueras. Aquesta foto figura a la pàgina 232 del seu Llibre de 
Memòries no la va reconèixer i el que és pitjor no va mostrar cap interés.

Sempre que podia sortia de casa a les dotze del migdia, a fi d’assistir a la 
celebració de la Missa de la Parròquia de la Bonanova amb l’ajuda del caminador 
i acompanyat de la minyona de confiança.

L’anava a veure habitualmente cada dos setmanes cap les 19 h. de la tarda, i al 
arribar a la finca del Carrer Muntaner saludava al Conserge qui m’informava de 
com es trobava donat el fet de que el veia al migdia. 

Cada any i a mitjants del mes de Juny (abans de Sant Joan) fins el mes de 
Setembre (per les festes de la Mercè) el Dr. Massons passava l’estiu a Sta. 
Susanna. Es per aquesta raó que en el mes de Juny de l’any 2.005 i conforme se 
celebrava en la població del Prat de Lobregat la Sessió Científica de Cloenda del 
Curs Acadèmic el vaig anar a buscar a aquesta població de Sta. Susanna.

Al deixar la finca el Dr. Massons va disposar i li va dir a la minyona que tornariem 
a la tarde convençut de que després de la Sessió hi hauria un àpat. No va ser així 
i aleshores ens varem tornar a Sta. Susanna convencut de que la minyona ens 
esperava i per tant podriem dinar a casa seva. Però al arribar a la finca va resultar 
que estava tancada i el Dr. Massons no portava les claus i en conseqüència em 
va invitar a dinar a un Restaurant. Crec sincerament que aquesta anècdota és un 
reflex de la seva manera d’ésser. 

Bé podem dir que el Dr. Massons va dedicar moltes hores i moltes de les seves 
catexies estavan encaminades a l’estudi i apronfundir en la Història de la 
Medicina essent aquesta activitat constant i perseverant, i des dels seus inicis 
cada vegada més notòria, desinteressada i altruista, I a la vegada li produiar plaer 
i autoestima.

2 . Comentaris al Llibre de ‘MEMORIAS’ El Camino hacia los cien años 

Amb la col·l aboració de la seva filla Elisabet ( 2 ) el llibre es va donar a conèixer 
en el moment més oportu quan la RAMC va organiztar l’Homenatge Pòstum ‘ IN 
MEMORIAM ‘ al Dr. Josep M. Massons Esplugas.
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És tracta d’un llibre agradable de llegir on la narració sorgeix de manera 
espontànea i natural reflexant com era el Dr. Massons, la seva Psicobiografia, la 
seva Proyecció Professional, dimensió humana, tarannà e idiosincràsia, dels seus 
vincles, altruisme, intuició, singularitat, etc.

Aquest Llibre de les ‘Memòries‘ està replet de vivències, anècdotes, detalls i tots 
ells tenen com a denominador comú l’actitud de Massons davant de la vida amb 
el seu proverbial optimisme, sempre obert, sociable, disposat a col·laborar, amb 
una visió del món equilibrat i savia, divertit amb els seus acudits no exempts 
d’ironia.

3 . - Col·laboració  i  activitats  conjuntes 

La col·laboració i activitats conjuntes amb el Dr. Massons han sigut fecondes i 
molt interresants de detallar. Veiem.

Col·laboració del Dr. Massons.

A)  A les Jornades de Sensibilització entorn a la Malaltia Alcohòlica (organitzada 
per l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues - ARE - i Equip Tècnic) va 
intervenir en dues ocasions com a Conferenciant essent els temes: ‘Conocimiento 
científico del Alcohol’ i ‘Los errores de la ciencia acerca del alcohol‘ els anys 
1.998 i 2.005, respectivament.

En relació a la ‘Asociación de Cultura Psicológica‘ (Fòrum Vergés, Carrer Provença 
/ Balmes) de la que era l’Assessor Tècnic conjuntament amb el Dr. Josep Lluís Martí 
Tusquets, el Dr. Massons va donar quatre Conferències parlant fonamentalment 
de temes de Bioètica.   Les conferències donades van ser:

 “ Reflexiones sobre la Sanidad Militar “. Día 14 de febrer de 1.995. 

 “ La Guerra Civil vista desde la perspectiva de un quirófano de las Brigadas   
Internacionales “.                

 “ Experiencias y aportaciones útiles para reflexionar ”. Dia 14 de març de 
1.995. (2ª Part).

 “ Un año de experiencia en las Brigades Internacionales “. Día 16 de maig de  
2.000.

 “ Com viure 100 anys”. Día 15 de Gener de 2.002.

A continuació passem a relatar les activitas conjuntes que he compartir amb el 
Drs. Massons en especial las que corresponen a les Comunicacions presentades 
als Congressos d’Història de la Medicina Catalana (CHMC).

Están dividit en tres apartats:  a) Treballs post - Tesi.  b) Comunicacions als 
CHMC; i,  c) Supervisió sobre Temes de Bioètica i Deontologia Mèdica.

A) Treballs post Tesi 

*En primer lloc, tenim les Comunicacions presentades al Vè. CHMC. Barcelona, 
dies 3, 4 i 5 de Juny 1.988. Les Tres foren pulicades al GIMBERNAT. (Revista 
Catalana d’Història de la Medicina Catalana i de la Ciència. Barcelona).
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 - Infància i Joventut del Dr. Antonio Pujadas i Mayans. Vol. XII, Any 1.989.

 - El Dr. Pujadas i l’Assistència dels Militars a Sant Boi. Vol. X. Any 1.989.

 - L’Assistència Psiquiàtrica als Militars al Manicomi de Sant Boi. Vol. X. Any 
1.989.

*En segón lloc, la Comunicació presentada al Sisè CHMC. Manresa. Juny 1.990.

-  El Dr. Baldiri Net i Figueres, un hèroi anònim . (1.833 - 1.894). GIMBERNAT. 
Vol. XIV. 1.990. 

*En tercer lloc, els treballs publicats a la Revista Medicina Militar (MM). 
(Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España):

- “ La Asistencia a los Militares Dementes en el Siglo XIX “ . ‘ El Manicomio de 
San Baudilio y el Dr. Pujadas “. M M. 47. Nº 1. Año 1.991.

-  “ La Nostalgia, una Enfermedad Olvidada “. MM. Vol. 49. Nº 1. Año 1.993.

Aquest tema va ser motiu d’una Conferència a la Acadèmia de Ciències Mèdiques 
(Societat Catalana d’Història de la Medicina)  

B) Comunicacions presentades als CHMC i publicades al GIMBERNAT.

“ La ‘ Revista Médica de Barcelona ‘ “. “ Dotze anys al servei de la Medicina 
Catalana ‘. VIIè CHMC. Tarragona, Novembre 1.992. Gimbernat. Vol. XXII. 
1.994.

“ El Dr. Josep Miret i Monço, un català patriote “. XIIè. CHMC. Pollença Dies 31 
de Maig i 1 de Juny 2.002. GIMBERNAT.

 “ El savi Joan Lleonart i Casas “. “ Lectura i anàlisi Psicopatològic “.   CHMC. 
Barcelona, 9, 10 i 1 de Juny 2.006. Centenari de l’Hospital   Clínic i de la nova 
Facultat de Medicina de Barcelona (1.906 . 2.006). GIMBERNAT. 

C) Supervisió Tècnica sobre temes de Bioètica i Deontologia Mèdica. 

** Taula Rodona sobre la ‘Deontologia en la Pràctica Psiquiàtrica ‘. Día 13 de 
Maig de 1.989.

Convocada per la RAMC i organitzada per Metges Cristians de Catalunya   (MCC) 
essent invitat l’Hospital Psiquiàtric ‘Ntra. Sra. de Montserrat ‘ de  Sant Boi de Ll.

Moderador: Dr. Rafael Herrera Valencia. Director Metge de l’Hospital  Psiquiàtric.

Ponents: 

Dr. José L. Lillo Espinosa. Cap de la Unitat Terapèutica d’ Hospitalització. 

Dra. Sacramento Mayoral en representació dels Metges de Guàrdia.

Dr. Fcesc. Xavier Buqueras Bach. Coordinador de la Unitat Residencial i 
Rehabilitació: “ Problemàtiques entorn dels malalts de llarg sojorn “. 

 Informaciones Psiquiátricas. Nº 134 / 4º trim. 1.993; i, Decisions  Médiques. 
Març 1.996.
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 ** Conferència sobre Bioètica i Psiquiatria: “ La Informació al Malalt Mental i el 
Consentiment Informat “. Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Organitzat per 
la Fundació Privada Dr. Blanch i Benet. Dia 28 de  Gener de 1.999. Decisions 
Médiques. Núm. 4. Febrer 1.999.

** Conferència en la Trobada Europea sobre “ Decicions Mèdiques al voltant  de 
la Mort “. Hospital General de Catalunya. Sant Cugat del Vallés. Març de 1.999. 
Organitzat per MCC.

 ** Conferència inaugural sobre Bioètica i Psiquiatria. Jornada de Treball al 
voltant  de les Drogodependències. CAS Fontsanta (Servei d’Atenció i Prevenció 
de  Drogodependències de la Mancomunitat Fontsanta (Ajuntaments de Cornellà  
de Ll., Èsplugues de Ll., Sant Joan Despí i Sant Just Desvern). “ La  Informació al 
Malalt Mental amb Problemes d’Addició i el Consentimernt  Informat “. Cornellà 
de Ll., a 21 d’Abril de 1.999. Centre Cultural  García Nieto. 

e) Jornada de Reflexió sobre ‘ Antropología Sexual ‘ organitzat per MCC.  Sala 
d’Actes de l’Hospital General de Catalunya. San Cugat del Vallés. Dia 21 d’Ocubre 
2.000. 

 f) Ponent a la Taula Rodona sobre ‘ Eutanàsia ‘. Organitza: Federació de  Metges 
Cristians de Catalunya. Barcelona. Parròquia de la Bonanova. Dia  30 de 
Novembre de 2.004. Tema: ‘ Eutanàsia i Suïcidi: Similituts i  Diferències ‘.

Com veiem, aquest relat de la Co-Participació amb el Dr. Massons no se ha 
plasmat tan sols en les Comunicacions presentades als Congresos d’Història de 
la Medicina Catalana sinó també en l’assessorament envers temes prou delicats 
per la seva trascendència i repercussió social.

Articles sobre  HISTORIA  de la MEDICINA 

275. Historia de la transfusión sanguínea. Lección del Curso teórico - práctico 
sobre “Transfusión Sanguínea”, organizado por la Cátedra de Farmacología 
y Terapéutica  de Barcelona (Prof. García Valdecasas) que fue impartida 
durante los seis prime ros cursos (de 1.948 a 1.953).

276. Capítulo sobre ‘ Historia de la Transfusión Sanguínea. Libro: Introducción 
al Estudio de la Transfusión saguínea ‘ Ed. Paz Montalvo, Madrid, 1.953, 
págs. 13 a 22.

277. La Facultad de Medicina de la Universidad de Cervera. Comunicación al I 
Congrès Internacional d’Història de la Medicina Catalana. Barcelona, del 1 
al 7 de juny de 1.970. (Actas, Vol. IV., págs. 266 - 268).  ‘ Nota breve y 
concreta sobre lo que fueron los estudios de medcina en la Universidad de  
Cervera, desde el año 1.717 hasta el 1.814 ‘.

278. El Dr. Luis Cirera Sales. Conferencia pronunciada en la Real Academia de 
Medicina de Barcelona (RAMB), el día 2 de julio de 1.970 i publicat en els 
Anales de Med. y Cir., 50, 415, 1.970.

279. El Dr. José Blanch i Benet. Dia 12 de Gener de 1.971 i publicat als Anales 
de Med y Cir., 51, 149, 1.971. 
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280. Miscelánea de socios. Dia 20 de juny de 1.971 i poblicat en los Anales de 
Med. y Cir., 51,45, 1.971.

Notes  Necrològiques  a  Información  Colegial (IC)

281. Prof. Emilio Gil Vernet. Información Colegial (IC), 1.970, núm. 45, pp. 64 
– 65.

282. Dr. Vicente Carulla Riera. IC, 1.972, núm. 13, pp. 32 –33.

283. Dr. Manuel Bastos Ansart. IC, 1.973, núm. 27, pp. 32 - 33.

284. Dr. Santiago Dexeus Font, IC, 1.973, núm. 31, pp. 22 - 24.

285. Dr. Germán Garnacho Herrero, IC, 1.973, núm. 34, pp. 26 - 27.

286. Dr. Miguel de los Santos Roger Surià. IC, 1.974, núm. 36, p. 48.

287. Dr. Narciso Amigó de Bonet. IC, 1.974, núm. 38, p. 42.

288. Dr. Luis Trias de Bes . . . el hombre. IC., 1.974, núm. 45, pp. 14 - 16.

289. Dr. Pere Piulachs Oliva. IC, 1.976, núm. 63, pp. 27 - 28.

290. Dr. Robet Nogué i Tutor. IC, 1.979, núm. 83, p. 46 - 47.

Sobre Cirurgía

291. La Cirurgia de guerra. Vigencia de su planteamiento. En col. de M. Broggi, 
M. Carera

292. Roca, J. Pi Figueras, J. Navés y A. Rodríguez Arias. Coloquio organizado por 
la R. A.  M. B., el día 27 de febrero de 1.979.

293. Cirujanos de antaño. Conferencia Donada en la Clínica Santa Fe de Sabadell, 
el dia 5 de Gener de 1.980.

294. Reividicaciones de los cirujanos madrileños de los siglos XVII y XVIII. 
Conferència donada a la RAMB, el día 17 de Juny de 1.980.

295. Los cirujanos madrileños del siglo XVII ante el Servicio Militar. 

296. El gobierno de las Hermandades de San Cosme y San Damián. 

297. Historia de la Transfusión sanguínea (dividida en dos lecciones).

298. ‘Los Cirujanos en el siglo XVIII’.

299. La vulneración de la Ley por parte de los médicos. Una constante histórica. 

300. Domicilos de médicos, boticarios y cirujanos madrileños de los siglos XVII, 
XVIII y XIX. Contribución al estudio del viejo Madrid. Rev. de la Biblioteca. 
Archivo y Museo (Ayuntamiento de Madrid), núms. 11 y 12, págs. 113, 
1.982.

301. Los Hospitales de Colonias extranjeras en el Madrid antiguo. Todo Hospital, 
nov. / dic. 1.983.
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302. 301. Historia de la Facultad de Medicina de Barcelona de 1.928 a 1.934. 
Evocación sentimental. Conferencia pronunciada en el Paraninfo de la 
Facultad de Medicina de Barcelona el día 7 de mayo de 1.984.

303. Importància de la Història de la Medicina per a entendre el seu estat actual.  
Sesión de clausura de la Sociedad Catalana de Historia de la Medicina. 
Barcelona, 3  de julio de 1.984. En col. de M. Carreras Roca, J. Corbella 
Corbella, D. Parellada Feliu,  R. Sarró Burbano y G. Gili Cirera.

304. Iconographie de Saint Côme et Saint Damien. Conferencia por invitación de 
la  ‘Societé suisse d’Histoire de la Pharmacie”. Mendrisio, 27 de septiembre 
de 1.994. Publicada en Publications de la Societé suisse d’Histoire de la 
Pharmacie”; 5, 227, 1.986.

305. 304. La Sanitat Militar a la Guerra de l’Independència’. Conferència donada 
en la  Sociedad Catalana d’Història de la Medicina, el día 26 de febrero de 
1.985.

306. COMUNICACIONS  presentades  als  Congressos   d’Història de la Medicina 
Catalana publicades  a  GIMBERNAT 

307. Una epidèmia gripal a Barcelona l’any 1.580. I, 1.984, 155 - 284.

308. L’emigració de metges i cirurgians catalans a Madrid. I, 1.984, 155 - 184.

309. El Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona durant la Guerra del Francés. V, 
1.986, 227 - 236.

310. La saga dels Llauradó Dos segles i mig i nou generacions de cirrugians. VI. 
1.986, 223 - 230.

311. Metges i cirurgians catalans a Cuba. VII, 1.987, 189 - 231.

312. Sangnadors de la Garrotxa dels segles XVIII i XIX, 1.987, 103 - 109.

313. Cirujanos de los regimientos suizos al servicio de España. VIII, 1.987, 161 
- 191.

314. Els hospitals militars de Barcelona. IX, 1.988, 225 - 235.

315. El Dr. Pujadas i l’assistència dels militars a Sant Boi. X. 1.988, 217 - 225. 
Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.

316. Infància i joventut del Dr. Antoni Pujadas. XII. 1.989, 215 - 220. 
Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.

317. La nissaga dels Rabassa, apotecaris de Calella. X, 227 - 235.

318. El Dr. Baldiri Net i Figueres, un heroi anònim. XIV. 1.990, 61 - 78. 
Conjuntament amb el Dr. F. X Buqueras.

319. L’impacte de la creació del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona sobre els 
cirurgians de Manresa’. XV, 1.991, 191 - 203.

320. Tarifes d’honoraris dels cirurgians de Manresa i Barcelona de 1.774. XV. 
1.991. 205 - 218.
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321. onferència al VIIè. Congrés d’Història de la Medeicina Catalana. Tarragona, 
Novembre 1.992.. ‘Metges, cirrugians i apotecaris i la Inquisició a 
Catalunya.’. XVIII . 1.992.

322. Los Roland y los Beau y los primeros años del Real Colegio de Cádiz XXII. 
1.994. 157 - 162.

323. La Revista Mèdica de Barcelona: dotze anys al servei de la Medicina 
Catalana XXII. 1.994, 11 - 18. Conjuntament amb el Dr. F. X. Buqueras.

324. La Universitat Autònoma de Barcelona. La Facultat de Medicina. XXIII, 
1.994, 163 - 170.

325. Pere Tarrés, el metge. XXIII. 1.995, 149 - 163.

326. Els Congressos d’Història de la Medicina Catalana. XXIV. 1.995, 11 - 18.

327. Pere Virgili i les seves circumstàncies. XXIV. 1.995, 199 - 209.

328. Sobre els medicaments del segle XVIII i primers anys del segle XIX’. XXIV.  
1.995, 211 - 218.

329. Els metges barcelonins de fa un segle. XXV. 1.996, 175 - 182.

330. Antic alumnes del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1.760 - 1.843). 
XXVI. 1.996, 205 - 217.

331. Un any al servei de les Brigades Internacionals (B. I.) com cap d’equip 
quirùrgic. (Història viscuda). XXVII. 1.997, 225 - 238

332. La facultat de Medicina i Cirurgia d’Osca i els catalans. XXX. 1.999, 193 
- 205. 

333. Salvi Illa i Ponsich (1.764 - 1.825). Un assaig biogràfic. XXXI. 1.999, 149 
- 180.   

334. Els Hospitals Militars del segle XVIII. Comunicació en la Sociedad Catalana 
de Historia de la Medicina, el día 27 de Gener 1.986.

335. La Medicina i la Cirurgia durant la Guerra Civil Espanyola en el seu 50è 
aniversari.  En col. de J. Alsina Bofill, M. Broggi, M. Carreras Roca, J. Navés 
y Oriol Anguera.  Sabadell, 26 de febrero de 1.986.

336. Cirugians als Regiments suïssos al Servei d’Espanya’. Sessió inaugural 
del curs 1.986-87. En  la Societat Catalana d’Història de la Medicina. 
Barcelona, 19 de Noviembre de 1.986.

337. La lucha por el prestigio en el Cuerpo de Sanidad Militar. Conferencia 
pronunciada el día 4 de diciembre de 1.986 en la Academia de Sanidad 
Militar (Hospital de Carabanchel, Madrid).

338. 336. La Sanidad Militar de la Armada Invencible. Conferencia dada en el 
Hospital Militar de Barcelona, el día 5 de junio de 1.987. (Med. Militar, 43, 
534, 1.987).
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339. El partero de Riepal. En col. del Prof. Edward Cooper. Asclepio, 39, 237, 
1987.

340. Historia de la Hermandad de San Cosme y San Damián de Madrid (1.639 
- 1.899).

341. Leo Eloesser. Un cirujano americano en la guerra civil. (Medicina Militar).

342. Cómo y cuándo administrar heparina. Conferencia organizada por el Colegio 
de Médicos de Castellón de la Plana, el 8 de octubre de 1.954.

343. Etimología de Martorell’. (Un ensayo de gramática histórica). Butlletí del 
Centre Excursionista de Sabadell, núm. 56 (1.957).

344. Metabolismo de las grasas y enfermedades circulatorias. Conferencias en el 
Colegio de Médicos de Málaga, el 26 de octubre de 1.957.

345. La OCDE y la Farmacia española. Conferencia del VI Ciclo organizado por la  
Sección Científica de la Federación Farmacéutica. Colegio de Farmacéuticos 
de Bar celona, 3 de marzo de 1.961.

346. Conceptos actuales sobre los virus de interés para el médico práctico. Acta  
clínica d’Hemeroteca mèdica, Reus, enero - febrero, 1.961, núm. 45 - 46.

347. Relaciones entre el médico en ejercicio y la Industria Farmacéutica. Coloquio  
organizado por la Hermandad de San Cosme y San Damián, 15 de febrero 
del ’63. 

348. Parangón entre la Industria Farmacéutica capitalista y la comunista. 
Conferencia dada en la Asociación Nacional de Químicos de España. 
Barcelona, 5 de marzo de 1.963. 

349. La Farmacia en los países de economía comunista. VIII Ciclo de la Sección 
Científica de la Federación Farmacéutica sobre el tema “La Farmacia en el 
mundo”.Opúscul, 1.963.

350. La contribución de la Industria Farmacéutica al progreso de la Medicina’. 
Tribuna  Médica, 30 de mayo de 1.969. 350. Crisi i permanència de la 
família’. Coloquio organizado por la “Federació de Cristians  de Catalunya” y 
celebrado el día 23 de febrero de 1.977. En col. con Puig Carrera,  Josefina 
Ripoll, Miquel dels Sants Salarich y Malaquias Zayas.

351. Spain: From a developing country to an industrial one. Its sanitary evolution. 
Ponencia al XIV Congrès Internacional de la FIAMC. Bombay, mayo de 
1.978.

El Dr. Massons tenia el costum que cada any, i amb motiu de les Festes de Nadal, 
ens deleitava amb una poesia entranyable plenes d’encant i gràcia.
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UN ANY, UN DIA

Gràcies us dono Senyor
per tots els dies de l’any !

Matins d’hivern, que la gebra
posa millions de brillants
als brins d’herba del camí
plé de fang dur i glaçat.
O dies de mansa pluja
o nits d’estels rutilants.
Dies florits de l’Abril.

Dies de Maig perfumats.
Gràcies us dono Senyor

per tots els dies de l’any !.
Dies de calda d’Agost
endolcits pel vent suau
de garbí, de marinada,
de xaloc o de llevant.

Dies de tardor daurada
de pluja que cau plorant.

Migdies de vent i sol
i tardes vora la llar,

mentre el vent les fulles seques
amuntega tot jugant.
Alegra’t ànima meva

que ja està prop el Nadal.

ACTUACIONS SOCIALS

Durant el darrer any de la carrera de Medicina (1.933 - 34) el Dr. Massons fou 
Delegat de curs i President de l’Associació d’Estudiants de Medicina.
Entre els anys 1.959 i 1.977 representant dels especialistes quirùrgics en la 
Junta de Govern de la Ciutat Sanitària del Vall d ‘Hebró de Barcelona.
President la ‘ Hermandad de San Cosme y San Damián de Barcelona ‘ i del 
Bureau Directiu de la FIAMC.
Fundador i Director del Laboratorio Drovyssa.
Delegat a Espanya per la Indústria Farmacèutica en les Reunions de la OCDE a 
París.
Fundador de la Revista ‘Industria Farmacéutica‘ i Co Director de la Revista 
‘Ciencia‘ i  ‘Industria Farmacéutica‘ 
Vocal Nacional de la Industria Farmacéutica.
Fundador i Vice - President (de 1.958 - 1.965) de la Societat Catalana de 
Farmacologia.
Membre del ‘ Patronato Ribas ‘. Fundació privada. Dia 2 d’Abril 1.997.
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CÀRRECS i  DISTINCIONS

Distincions acadèmiques

Premi Extraordinari de Revàlida de Batxillerat (Universitat de Saragossa, 1.928).
Becat per la Diputació de Tarragona (1.930 a 1.935).
Becari de la Facultat de Medicina de Barcelona a la ‘ Universidad de Verano de 
Santander ‘ (1.933).
Premi Extraordinari de Llicenciatura en Medicina (Barcelona, 1.934).
Doctor en Medicina i Cirurgia.
Càrrecs en el camp de la Cirurgia
Metge Intern de Cirurgia per oposició (1.935).
Capità Metge i Cap d’Equip Quirùrgic durant en la Guerra Civil.
Cirurgià General eventual de l’Institut Nacional de Previsió. Dia 10 de Febrer de 
1.948.
Cap d’Equip Quirùrgic de la Seguretat Social. Des de el 22 de Gener de 1.954.
Cap Clínic de Cirurgia General de la Residència Sanitària del Valle Hebró fins la 
seva jubilación el día 18 de Gener de 1.983.
Vocal de la Junta de Gobern de la Ciutat Sanitària del Valle Hebró.

Càrrecs en farmacologia

Assistent a la Càtedra de Farmacologia i Terapèutica Farmacològica de Barcelona.
Ajudant de clases pràcticques del curs 1.945 - 46.
Investigador per oposició de la Diputació de Barcelona els any 1.947 i 1.948.
Col·laborador Honorari del Consell Superior de Investigacions Científiques.
Professor de Terapèuticca en la Escola Universitària d’ Infermeria de la Ciutat 
Sanitària del Valle Hebró.
Professor de la Escola Professional de Farmacologia (1.966 - 1.972).
Vocal del Consell Tècnic - Administratiu del Departament de Farmacologia des de 
l’any 1.973 fins l’any 1.977.

Creu de Sant Jordi  

Creu de Sant Jordi 2.008.  
La ‘ llegenda ‘ diu així:

Metge. En reconeixement a la seva tasca  
com a Cirurgià,  

que exccelí·li inicialment com a membre  
del Cos de Sanitat de les tropes republicanes durant la Guerra Civil.  

També destaca pels seus treballs en els àmbits  
de la Deontologia Mèdica i la Farmacologia.  
Com a Historiador de la Medicina, és autor,   
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entre altres publicacions,  
d’una Historia de la Sanidad Militar Española,  

en quatre volums.

Societats 

President de la ‘ Hermandad de San Cosme y San Damián ‘ (1.970 - 1.985).
Acadèmic Corresponsal de la Acadèmia de Farmacia de Barcelona.
Acadèmic Corresponsal de l‘ Acadèmia de Medicina de Palma de Mallorca ‘.
Acadèmic Corresponsal de la Real Acadèmia de Medicina de Barcelona.
Soci de la ‘ Academia de Ciencias Médicas de Catalunya ‘.
Soci de la ‘ Sociedad Catalana de Biología ‘.
Fundador de la Escola Superior d’Administració de Empreses (ESADE) i patró i 
vocal de la seva Junta Directiva de 1.967 a 1.976.
President de ’Metges Cristians de Catalunya’. Posteriorment, President Honorífic.
Membre del ‘ Centre d’Histoire et Prospective Militaires ‘, de Suïsa.
Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Premsa Médico - Farmacèutica

Director del ‘ Boletín del Colegio de Médicos ‘.
Director de la Revista ‘ Síntesis Médica Mensual ‘.
Co - Director de la Revista ‘ Ciencia e Industria Farmacéutica ‘ (1.970 - 78) .

Congressos

Secretari General de la I Reunión de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. 
Barcelona, 1.955.
Secretari General del ‘ XIII Congreso Internacional de la FIAMC ‘. Barcelona, Maig 
de 1.974.
President del Comité Organitzador del VIII Congrés d’ Història de la Medicina 
Catalana. Barcelona, maig de 1.994.

Honors

Medalla de la Orden de Malta.

Membre de la Academia Nacional de Medicina de México. Anomenat el día 17 de 
Maig de 2.001 i condecorat el dia 26 d’ Octubre de 2.001 en la ciutat de México.

1 MASSONS ESPLUGAS, Josep Mª. ‘L’actual crisi del diàleg Metge - Malalt’. Barcelona. 
Impr. Sant Josep. Manresa 1.992. 52 pp.

2 MASSONS, Josep M. MEMÒRIES. Un camí cap als 100 any. (Amb la col·laboració 
d’Elisabet Massons). Edita: Signo Impressió Gràfica, S.A. Barcelona, 2.013.
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Imatge del Dr. Josep M. Massons en els seus anys d’Acadèmic

Portada del discurs d’ingrés a la  Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
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Portada de la seva Història del R. Col·legi de Cirurgia
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Poprtada del seu llibre sobre el Dr. Francesc Puig, profesor del Col·legi de Cirurgia
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Francisco Javier B. González Echevarría: “El amor a la verdad. Vida y obra de 
Miguel Servet” (Saragossa, Imp. Navarro & Navarro, 2011, 542 pp.)

El llibre ha estat publicat amb el recolzament del Govern de Navarra i que ha 
prologat Cesáreo Oliver Monteso, fill del que va ser catedràtic d’Història de la 
Medicina, a la Facultat de Medicina de Saragossa. Precisament aquest últim 
organitzà el 1953 els actes commemoratius que es van fer, a Tudela, en record de 
Miguel Servet. I aquest llibre ve a reforçar la hipòtesi del lloc de naixement, que 
situa a Tudela, com alguns autors ja havien assenyalat anteriorment.

El llibre comprèn catorze capítols i van acompanyats de 1176 notes a peu de 
página, i això li atorga una sòlida serietat. La bibliografia és molt completa i és 
escortada d’un índex onomàstic i un altre toponímic. Es tracta, doncs, d’una 
notabilíssima aportació a l’estudi de la personalitat i l’obra de Miquel Servet.

 ***

Fermín Palma Rodríguez: “Historia de la Coloproctología española. Siglos XVIII 
y XIX” (Salamanca, Iberoprinter, S.L.L., 2011, 164 pp.)

Llibre dividit en quatre capítols que porta un pròleg escrit per Luís S. Granjel on 
ressalta la importància que té l’experiència clínica de l’autor combinada amb la 
seva vocació d’historiador de la medicina.

De fet la proctología nasqué pels volts de 1835 de la mà de Frederick Salmon. Per 
tant s’estudien uns 160 anys de l’evolució d’aquesta especialitat mèdica. El llibre 
va acompanyat d’una abundant iconografía de portades de llibres i d’instrumental 
quirúrgic. Entre els autors catalans relacionats amb aquesta disciplina assenyala 
Antonio Mendoz Rueda, Antonio Morales Pérez i Josep Ribera Sans.

***

Frederic Bové Mas: “Relats d’un metge rural jubilat” (Barcelona, Impremta 
MRR, 2011, 215 pp.)

L’autor d’aquest llibre ens ofereix un recull de vivències que al llarg de la seva 
pràctica professional, donen testimoniatge d’un model en l’exercici de la medicina. 
En els nostres temps hem passat de la relació directa i única del binomi malalt-
metge a un altre model que han convertit en assalariats als responsables de 
la salut dels ciutadans. D’aquell metge que vivía de les conductes, i que havia 
d’estar disponible les vint-i-quatre hores del dia i set dies a la semana, -i per 
tant en les mans dels seus clients- s’ha passat al professional que treballa unes 
hores determinades, i que gaudeix d’uns beneficis laborals com qualsevol altre 
treballador. Però a més a més en el llibre s’hi fa un dibuix de la geografía social 
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d’algunes de les nostres comarques, que també han canviat radicalment. I tot 
està explicat amb un estil directe i de gran amenitat que converteix aquest llibre 
en una font d’informació de primera mà de la nostra medicina rural, una medicina 
que així mateix ha estat sotmesa als canvis que el progrés científic, logístic, i 
tecnològic han viscut les nostres terres.

***                                                                 

Lluís Guerrero i Sala: “El Col·legi de Metges al Bages. Mig segle d’història 
(1960-2010)” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, 2011, 260 pp.)

El president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona Miquel Vilardell i Tarrés 
ens diu en la seva Salutació que conèixer la història de les institucions serveix per 
planificar el futur. I justament és aquest el profit i l’objectiu que en podem treure 
d’aquest llibre. En les seves pàgines queda plasmada la trajectòria, no sempre 
fácil, de la delegació del Col·legi de Metges al Bages.

Aquesta delegació ha comptat amb destacats professionals de la medicina 
que li han sabut donar un perfil dinàmic i aglutinador dels esforços col·lectius 
i l’han convertit en una institució exemplar. I l’autor del llibre tot fent-ne una 
valoració histórica també assenyala un model que haurien i podrien seguir altres 
institucions similars del nostre país.

L’actual president de la delegació Pere Bonet i Dalmau hi posa unes paraules 
prèvies on subratlla les vivències, projectes i realitzacions de la institució. 
Finalment Jacint Corbella i Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina 
de Catalunya ens parla dels grans canvis que la medicina ha protagonitzat al llarg 
d’aquests cinquanta anys.  En definitiva, estem davant d’un llibre, que hauran 
de consultar tots aquells interessats en la història de la medicina a la Catalunya 
interior.

***  

Joan Esculies: “Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys” 
(Barcelona, Edicions de 1984, s. l., 2011, 366 pp.)

Llibre que ofereix un estudi biogràfic del metge Joan Solé i Pla (Barcelona 
1874-Barranquilla –Colòmbia- 1950) que podem considerar complet. Joan 
Solé practicà l’homeopatia i fou un expert en botánica. Destacà en la política 
com abanderat del nacionalisme català. Com a diputat d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, quan esclatà la guerra el 1936 contribuí d’una manera decisiva 
a defensar el monestir de Montserrat i en l’alliberament del cardenal Vidal i 
Barraquer. Després de la guerra passà a l’exili, on va ser-hi fins a la seva mort. 
Amb aquest llibre, documentat i ben estructurat, es contribueix a valorar la figura 
i la personalitat d’aquest metge català.

***                                                           

Noticiari  Bibliogràfic
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Jaime Casas Pla: “Notafília y Ciencias de la Salud. Personajes, simbología e 
instituciones” (Barcelona, Imp. N T gràfics, S. C. P., 2011, 264 pp.)

L’obra de format 230x320 mm. ve acompanyada de dos pròlegs. En el primer 
Javier Sorní Esteva ens diu que aquest llibre és fruit de la doble vessant de 
l’autor que regenta una oficina de farmàcia al Prat de Llobregat: ser expert en 
numismática i al mateix temps tenir bons coneixements de la història de les 
ciències de la salut. En el segon pròleg Josep Pellicer i Bru ens recorda l’evolució 
del bitllet de banc.

L’autor presenta el seu treball en set capítols que són completats amb un índex de 
personatges, institucions sanitàries i països. Clou el llibre una extensa bibliografía. 
L’aportació que fa l’autor agermanant la numismática amb les ciències de la salut 
és francament apassionant, tot fent un recorregut per la història de la medicina i 
de la farmàcia amb els seus oportunts comentaris.

***                                                                                     

Francisco Ballester Castelló: “Concordie apothecariorum Barchinone 1511 la 
primera farmacopea española” (Tarragona, Col·legi Oficial de Farmacèutics de 
Tarragona, 2011, 85 pp.)

El 1944 Ballester Castelló, membre d’una nissaga de farmacèutics va donar 
notícia de la primera farmacopea catalana que trobà a les golfes de casa seva, 
a Valls. Era la del 1511. En commemoració del 500 aniversari d’aquesta 
farmacopea el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ha fet una edició 
facsímil de l’obra de Ballester. En fa la presentación l’actual president del Col·legi 
Andreu Suriol Ribé. Es tracta d’una publicació no venal de 2000 exemplars.

***

M. Pilar Torra i Puigdellívol; Jordi Canet i Gonzalo: “Josep Canet i Pons. Metge 
i escriptor polític (1758-1832)” (Barcelona, Publicacions de l’Arxiu Històric de 
les Ciències de la Salut, 2011, 176 pp.)

Aquest llibre obtingué el XIV Premi d’Història de la Medicina Oleguer Miró i 
Borràs. En fa la salutació Lluís Guerrero i Sala, director de l’Arxiu Històric de 
les Ciències de la Salut Simó Selga i Ubach, on lamenta que poques hores del 
lliurament del guardó moria la primera signant del llibre “dona inquieta, erudita, 
infatigable investigadora del passat i ciutadana exemplar”. El pròleg el signa 
Josep Maria Calbet Camarasa.

El llibre fa un acurat estudi del doctor Josep Canet i Pons com a persona, com 
a metge i com escriptor polític, i ve completat amb 323 notes i una extensa 
bibliografía. Canet visqué en una época convulsa amb greus conflictes militars, 
socials i sanitaris. Lluità contra l’ocupació francesa i algunes greus epidèmies 
freqüents en el seu temps, i a més a més fou un adalil en la lluita contra la 
verola. És per tot això un llibre molt recomenable per tots els estudiosos del 
nostre passat.

***
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Albert Garcia Espuche, et al: “Medicina i Farmàcia. Barcelona 1700” (Col·lecció 
la Ciutat del Born. Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 2011, 304 pp.)

Presentat per Xavier Trias i Vidal de Llobatera, alcalde de Barcelona i per 
Jaume Ciurana i Llevadot, tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat 
i Innovació. La introducció va a càrrec d’Albert Garcia Espuche que ha estudiat 
en profunditat la Barcelona anterior a la caiguda de 1714. En aquest llibre on 
hi col·laboren diversos autors, s’aporta una nova eina per a conèixer la situación 
dels professionals de la medicina, cirurgia i farmacia, a Barcelona en el tombant 
dels segles XVII i XVIII. Així per exemple ens donen les xifres de metges, cirurgians 
i apotecaris que exercien el 1716. A través dels protocols notarials s’han estudiat 
algunes biblioteques de diversos metges. En definitiva es tracta d’un llibre de 
gran interés.

***

Josep Bernabeu-Mestre; Josep Ll. Barona (editors): “Nutrición, Salud y 
Sociedad. España y Europa en los siglos XIX y XX” (València, Seminari d’Estudis 
sobre la Ciència, 2011, 370 pp.)

En el pròleg del llibre ens diuen que aporten noves reflexions i materials sobre 
la sempre conflictiva qüestió alimentària dels pobles. Aquest treball col·lectiu 
ha estat financiat pel ministerio de Ciència i Innovació del govern de Madrid. En 
base als nou capítols del llibre se’ns ofereix una excel·lent perspectiva histórica 
de la relació que hi hagut entre alimentació, salut i societat.

Si l’alimentació ha suscitat sempre preguntes incòmodes des d’una perspectiva 
política, económica i religiosa, en aquest llibre ens donen algunes respostes.

***

Fundación Jaime Planas: “Jaime Planas. Sueños cumplidos” (Barcelona, 
Editorial Planeta, S. A., 2011, 206 pp.)

Durant el franquisme es podía asistir a les sessions clíniques del Servei de 
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de la Residència de Vall d’Hebron que es feien 
en castellà. Però a les plantes superiors hi havia el Servei de Cirurgia Plàstica i de 
Cremats on les sessions eren presidides per Jaume Planas Guasch (1815-2004). 
Allí era molt freqüent la llengua catalana i els “empelts” i els “penjolls” anaven 
amunt i avall. Ara, Jaume Planas és evocat en aquest llibre amb el poètic títol 
“Sueños cumplidos” aprofitant unes notes autobiogràfiques. En les seves pàgines 
es perfila la seva trajectòria profesional. Llicenciat el 1940 amplià estudis als 
Estats Units. I retornat a Catalunya impulsà la cirurgia plàstica. Treballà en 
diversos centres sanitaris fins que creà la seva propia clínica el 1971. En les 
pàgines centrals del llibre s’hi ha incorporat algunes fotografíes d’aquest metge.

*** 

Daniel Montañà Buchaca: “Los hospitales carlistas del Principado de Cataluña 
(1833-1840)” (Valls, Lectio Ediciones, 2011, 94 pp.)
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Encara avui el moviment carlista desperta no solament un interès històric, 
sinó que també promou controvèrsies i planteja preguntes. En el subconscient 
del nostre poble desvetlla expectatives difícils de superar. Aquest llibre aporta 
precisions sobre aspectes sanitaris durant la segona guerra carlista.

El pròleg del llibre ve signat per Josep Rafart i Canals, del Centre d’Estudis d’Avià. 
El treball ve dividit en vuit capítols, i a part consta la bibliografía, annexes i 
índexs. S’hi fa un excel·lent recorregut sobre l’evolució de l’assistència mèdica 
i quirúrgica als soldats des de les darreries del segle XVIII i aporta notícies de 
més de trenta hospitals, del bàndol carlí, tot fent una especial referència dels 
denominats “de sang” o de primera línea de foc. Constitueix per tant una aportació 
notable al coneixement de l’evolució dels avenços quirúrgics en la primera meitat 
del segle XIX. El llibre es clou amb un altre capítol de biografíes. Un centenar 
de notes a peu de página documenta el text. En definitiva es tracta d’un treball 
d’investigació i anàlisi de la sanitat catalana en un período turbulent com visqué 
el nostre poble a la meitat del segle XIX. Un llibre seriós que els estudiosos de la 
sanitat histórica hauran de consultar.

***

Anna M. Carmona i Cornet: “Farmàcia i medicament. Història, Deontologia i 
Bioètica” (Barcelona, Librería Estudio, 2011, 160 pp.)

Segona edició d’aquest llibre que consta d’una introducció al concepte d’història 
i set parts o capítols. S’hi fa un seguiment detallat i conceptual de l’evolució de 
les idees sanitàries al llarg dels temps sobre la salut i la malaltia. En cadascun 
dels capítols s’hi exposa el pensament de les principals figures que han destacat 
en el camp de la medicina i de la farmàcia.

Al setè capítol presenta un excel·lent resum del significat i la importància de la 
Deontologia i de la Bioètica, que en els últims temps han agafat una especial 
empenta.

El llibre ve acompanyat de diversos quadres sinòptics que li donen un carácter 
pràctic i de gran utilitat per a la docència.

***

Jacint Altimiras; Eva Casassas; Dani Montañà: “Remeis populars a la Vall 
d’Aguilar” (la Seu d’Urgell. Edicions Salòria, S. L., 2011, 332 pp.)

No fa pas gaires anys que les experiències populars per a tractar algún tipus de 
patología, eren encara vigents en moltes les nostres comarques. Però aquest 
coneixement empíric es va perdent. En aquest llibre els autors han fet l’esforç de 
recollir els remeis tradicionals utilitzats a la Vall d’Aguilar, ja fos per a prevenir o 
per curar malalties. Uns reméis que s’han trasmès de generació en generació i 
que són la base de la medicina popular. Amb aquest objectiu s’han recolzat en la 
memòria de les persones informants i que resideixen en aquella vall.
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El llibre aporta notables coneixements empírics de la botánica popular que 
van acompanyats al mateix temps d’una riquesa lingüística pròpia d’aquella 
contrada. En fa la presentación del llibre Joan Obiols i Puigpinós.

***

Lluís Cifuentes i Comamala. “La Ciència en català a l’edat mitjana i el 
Renaixement” (Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, Impressió: Gráficas Rey, S. L., 2006, segona edició, 454 pp.)

El llibre està dividit en dos parts. El capítol primer de la segona part amb el 
títol La cura de la salut va dedicat als tractats medievals de medicina, farmàcia 
i veterinària. També hi ha una excel·lent referència al lul·lisme mèdic. El segon 
capítol va dedicat a les altres ciències: astrologia, astronomia, alquímia, història 
natural, etc. Entre les pàgines 318 i 378 s’inclou una amplíssima i completa 
bibliografia. Un índex entre les pàgines 379 i 410 corona l’obra. Les últimes 
dotze pàgines van dedicades a iconografia de la ciència medieval catalana. En 
definitiva es tracta d’una obra important que aporta noves i definitives dades 
per a conèixer la importància de la ciència catalana medieval.

                                                       *** 

Genís Sinca: “Joan Uriach, memòries del doctor Biodramina” (Barcelona, 
Edicions 62, 2011, 408 pp.)

Llibre que repassa la trajectòria del Laboratori Uriach, propietat d’una sola família 
que en l’actualitat tenen en Joan Uriach i Marsal, la máxima representivitat. 
L’empenta i força de la indústria farmacéutica a Catalunya queda palesada en 
aquest treball on s’estudia l’evolució del Grup Uriach, i la seva rellevància a nivell 
europeu. 

Se’ns diu que des del 1838 la nissaga Uriach es va dedicar en primer lloc a 
l’adrogueria i a la creació d’un magatzem de distribució de medicaments de 
la mà de l’avi fundador Joaquim Uriach i Uriach. I des del 1953 a la indústria 
farmacéutica, havent estat la “Biodramina” un dels seus productes estel·lars. 
D’aquí que l’autor l’hagi identificat amb l’actual director i gerent del Grup Joan 
Uriach i Marsal, del que cal destacar el seu mecenatge i especialmente per la 
protección que ha donat als estudis de la història de la medicina i de la farmàcia.

Miquel de Palol signa el pròleg. Es tracta d’un llibre ben construït per on hi defilen 
moltíssims personatges que per una o altra raó han estat relacionats amb el Grup 
Uriach.

***

Lluís Guerrero i Sala: “La Clínica Sant Josep. Un compromís amb Manresa 
(1929-2011)” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, 2011, 228 pp.)

Possiblement una de les mancances de la historiografia mèdica catalana ha estat 
l’escàs interés que hi hagut en estudiar les nostres institucions assistencials. 
Només alguns hospitals poden oferir un estudi més o menys seriós de la seva 
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evolució. Al marge hi ha quedat multitud de clíniques i altres centres d’assistència 
mèdica que ens són perfectament ignorats. És per això que ens satisfà aquest 
llibre que hauria de marcar una línea de treball.

Fa més de cent anys que es va fundar la comunitat religiosa Filles de Sant Josep, 
que el 1929 donà origen a la Clínica manresana de Sant Josep, que avui s’ha 
convertit en un centre sanitari de reconeguda solvència. El llibre s’inicia amb 
una introducció històrica i social. En el proemi l’autor es declara partidari de no 
estigmatitzar, com fan alguns, l’assistència mèdica privada. Amb un total de 161 
notes es dibuixa el perfil i trajectòria d’aquesta clínica. Signa el pròleg Valentí 
Junyent i Torras, alcalde de Manresa.

***

José Manuel López Gómez: “La Pelagra en Burgos (1859-1917)” (Burgos, 
Institución Fernán González, 2011, 224 pp.)

El metge nascut a Girona Gaspar Casal va descriure el 1735 la simptomatologia 
de la pel·lagra que venia definida per la triada: dermatitis, diarrea i demència.

L’autor d’aquest llibre ha fet una documentada investigació sobre aquesta 
malaltia en terres de Burgos. Aporta notícies sobre les controvèrsies que es van 
desencadenar entorn d’aquesta malaltia a partir de la segona meitat del segle 
XIX, en les que també hi van intervenir autors francesos. L’estudi de la patología 
histórica esdevé cada vegada d’un major interés com ho demostra aquest 
llibre. Per un costat ens ofereix el coneixement dels entrebancs sanitaris dels 
avantpassats i per l’altre copsem la importància del progrés mèdic. En aquest cas 
concret deben a la niacina o factor PP l’arma amb què s’ha pogut vencer aquesta 
greu malaltia que era la pel·lagra.

***

Joan Pujol i Ros: “Ramon Nolla i Martí. Dietari de Guerra d’un metge carlí 
(1872-1876)” (Barcelona, MRR, 2011, 118 pp.)

La nostra història col·lectiva durant el segle XIX ha estat condicionada per les tres 
guerres carlines i la confrontació ideológica que van motivar. Una confrontació 
que encara avui s’arrossega en el nostre substrat social contemporani. És per 
això que la investigació d’aquest tèrbol passat nodreix encara avui l’interès dels 
estudiosos. I un aspecte que cal considerar és el de l’aplicació dels avenços 
mèdics en l’atenció de malalts i ferits, durant els conflictes militars..

En aquest llibre es fa un estudi de la trajectòria d’un metge, Ramon Nolla, que 
tingué altes responsabilitat en el camp de la sanitat carlina durant la Tercera 
Guerra. En base al propi dietari de Ramon Nolla, l’autor fa un anàlisi acurat de les 
activitats d’aquest metge i de l’escenari social i geogràfic on actuà. El llibre conté 
un magnífic pròleg escrit per l’historiador Josep Maria Ollé Romeu, que ajuda a 
situar el lector en el seu contingut. Conté 116 notes i una àmplia bibliografía.

Des d’ara podem disposar de la biografia d’un metge que malgrat la seva 
important projecció social havia quedat una mica desdibuixat.
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***

Joaquín Callabed: “Curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre” 
(Barcelona, PPU, 2011, 350 pp.)

Llibre dividit en quatre parts. La primera va dedicada a una sèrie de personalitats 
que han influït en el pensament de l’autor. En la segona es desenvolupa el tema 
apassionant de la relació metge-pacient. En la tercera s’inclou un conjunt de 
reflexions sobre la ciencia mèdica. L’última part s’ofereix un seguit de temes 
relacionats amb la pediatría social, i recorda en aquest sentit l’obra de Robert 
Debré.

El llibre porta diverses il·lustracions. La seva lectura és francament amena. 
Aporta un conjunt de reflexions breus relacionats amb la medicina social.

***

Joan Subirana i Espinalt; Jaume Gómez i Travé: “Ramon Nolla i Martí (1839-
1911). Metge de Tarragona al servei del rei Carles VII” (Tarragona, Imp. Virgili, 
2012, 212 pp.)

Llibre editat amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en 
que es fa un estudi biogràfic del metge Ramon Nolla. En signa el pròleg Robert 
Vallverdú i Martí. A través de les pàgines d’aquest llibre assistim a la trajectòria 
vital d’un professional de la sanitat que visquè a l’entresegle XIX-XX, i que va 
participar activament en la política generada entorn de la Tercera Guerra Carlina, 
i que ostentà el càrrec de Cap Superior de la Sanitat de l’exèrcit carlí. El primer 
dels autors és besnét de Ramon Nolla i per tant ha pogut utilizar l’arxiu familiar.

Ramon Nolla també dirigí el diari tarragoní “El Correo de la Provincia” i en 
conseqüència no cal dir que va jugar un paper important en la vida social de 
la ciutat de Tarragona. Tot i que el llibre ha estat escrit al marge dels criteris 
academicistes ho compensa amb l’aportació de substanciosa información, cosa 
que li dóna una frescor i amenitat que el fan totalment recomanable. En una 
segona part (pàg. 91-183) s’hi fa la transcripció del diari de Ramon Nolla.

***

Joan Pujol i Ros: “L’antiga Farmàcia Vilardell de Barcelona. Notes històriques” 
(Barcelona, MRR, 2012, 108 pp.)

A través de les pàgines d’aquest llibre podem asistir a l’evolució en el servei 
públic d’una oficina farmacéutica. Concretament de la Farmàcia Vilardell. Havia 
estat fundada pel farmacèutic francés Juli Trenard Machirau, el 1895. El va 
succeir Lluís Amargós Bertran, i el 1928 va ser adquirida per Joan Vilardell 
Garriga que la va portar durant quaranta anys. Posteriorment va ser regentada 
per la seva filla Clara Vilardell Albareda.

L’autor del llibre ens informa perfectament dels canvis operats en aquesta oficina 
a través dels temps. Així de fer un feina merament individualitzada a la rebotiga 
va passar a participar en el procés de la industrialització del medicament. Per 
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tant l’aportació d’aquests llibre és també molt útil per conèixer l’expansió de la 
producció farmacéutica a Catalunya, a través de les especialitats Vilardell.

La Farmàcia Vilardell va tancar l’estiu de 2005 i el seu patrimoni artístic i mobiliari 
será destinat al futur Museu de la Farmàcia Catalana. En fa la presentación del 
llibre Lluís Guerrero i Sala, president de la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina.

***

Joan Pujol i Ros: “La Topografia Mèdica de Montserrat del Dr. Joaquim Tuixans 
i Pedragosa (c. 1905)” (Barcelona, Arxiu de les Ciències de la Salut. Sèrie 
Humanitas, MRR, 2012, 100 pp.)

En els últims anys s’han sabut valorar les aportacions que han fet els metges 
autors de topografies mèdiques. A través dels seus estudis podem conèixer 
la demografia, la flora, la fauna, els costums, la patologia, etc, dels pobles 
investigats.

En el cas present l’autor ens dóna una transcripció de l’original que havia quedat 
inèdit de la topografia mèdica de Montserrat escrita en castellà (pàg. 33-80). 
Signa el pròleg Jacint Corbella, president de la Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya. L’autor ens ofereix una molt interessant introducció sobre l’origen i 
significat de les topografies mèdiques, i molt especialmente de les dedicades als 
pobles de la Catalunya Central, amb seixanta notes (pàg. 11-30). Clou el llibre 
una molt àmplia bibliografía. La recuperació d’aquest text per al gran públic ha 
de contribuir a una més justa valoració d’aquest tipus de treballs i a estimular a 
recobrar-ne d’altres semblants.

***

Salvador Tió i Sauleda: “Innocent Paulí i Galceran. Una figura polifacètica 
(1854-1921)”. (Manresa, Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salu, 2012, 182 pp.)

Aquest llibre fou guardonat amb el XVè Premi d’Història de la Medicina Catalana, 
de l’any 2011. S’obre amb la Salutació signada per Lluís Guerrero i Sala, director 
de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, i la Presentació va a càrrec d’Antoni 
Roca Rosell, de la cátedra de Tècnica i Cultura de la Universitat Politècnica de 
Catalunya.

L’autor del llibre ens ofereix una apassionant biografia d’un personatge que fins 
els nostres dies havia quedat en la penombra. Innocent Paulí participà activament 
a impulsar la primera empresa elèctrica catalana i contribuí juntament amb el 
metge Jaume Ferran i Clua a desenvolupar els coneixements de la telefonia a 
Catalunya, amb el qual també va ser un pioner en obtenir la instanteneïtat en la 
fotografía.

Per si això fos poc es va llicenciar en medicina ja gran, però la seva aportació i 
experiència en el camp de la bacteriologia va ser també molt important per la 
medicina catalana del seu temps, ja que fou un dels primers en dictar cursets 
sobre aquesta especialitat a casa nostra.
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Dues-centes quaranta notes i una bibliografia molt completa avalen la importància 
per la medicina catalana de la recerca que l’autor ha fet amb la biografia d’aquest 
metge.

***

AAVV: Concòrdia i patrimoni. Tresors de la Farmàcia catalana (Barcelona. 
Universitat de Barcelona, 2012, 146 pp)

Coordinat per Pilar Mateo i Eva Marín, la Universitat de Barcelona ofereix en 
aquest catàleg els actes celebrats durant la commemoració del cinquè centenari 
de l’edició del llibre de la Concòrdia dels Apotecaris de Barcelona, 1511-2011. 
Bellament imprès i amb nombroses fotografíes constitueix un magnífic testimoni 
de l’evolució de l’activitat dels farmacèutics catalans a través dels anys. La 
presentación institucional del catàleg la fa Dídac Ramírez, rector de la Universitat 
de Barcelona, Lourdes Cirlot, virectora d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, i Joan 
Esteva degà de la Facultat de Farmàcia de la UB.

***

Beaus Codes, Rafael: La Química Farmacéutica a Catalunya (2011).

Sis laboratoris: Almirall, Esteve, Ferrer, Lebsa, Liessa/Sandoz, i Uquifa han 
donat suport a l’edició d’aquest llibre, presentat en llengua catalana i castellana. 
Des de començaments del segle XX les substàncies vegetals van donar pas a 
la producció dels principis actius i a la fabricació posterior dels medicaments. 
L’arsenal terapèutic es va ampliar i així nasqué la indústria farmacéutica que tanta 
importància tindria a Catalunya. En aquest llibre s’explica el desenvolupament 
tecnològic que donaria lloc a moltes substàncies que revolucionarien el tractament 
de les més diverses malalties.

***

López Gómez, José Manuel: Un manicomio para Burgos (1886-1968) (Burgos, 
Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Institución Fernán González, 
2012, 216 pp)

Tot i la quantitat de treballs que fan referència a l’assistència del malalt psiquiàtric 
a l’estat espanyol sembla que encara queda molt per investigar sobre el tema. 
L’exemple del que diem és l’acurada investigació que s’aporta en aquest llibre. 
Entre les pàgines 15 i 30 s’hi fa una detallada exposició referent a la legislació 
sobre els manicomis durant el segle XIX. Concretament a la província de Burgos 
el primer projecte de construir un hospital psiquiàtric neix el 1916 quan s’intenta 
convertir en manicomi el monestir de San Pedro de Cardeña. Després vindria un 
segon intent el 1929 que volia situar el manicomi al monestir abandonat de San 
Salvador de Oña, però que no seria una realitat fins el 1967. L’autor del llibre ha 
investigat en diverses fonts documentals i fonts impreses, a part d’una àmplia 
bibliografía. Un llibre seriós d’una amena i instructiva lectura.

***
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Jacint Corbella: “Metges i Medicina d’Occitània” (Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans, 2012, 328 pp.)

Les relacions entre Catalunya i Occitània no han estat mai interrompudes, però 
tampoc han tingut la fluïdesa que hauria convingut. Possiblement en el terreny 
de la sanitat és on han estat més o menys normalitzades. Molts estudiants de 
Medicina catalans van ampliar estudis al nord dels Pirineus. I aquest llibre es 
proposa reivindicar la importància històrica de les relacions catalanooccitanes. 
Consta de cinc parts. La primera es dedica a evocar la base medieval (p.9-28), 
la segona a les relacions hagudes entre Catalunya i Occitània (p. 31-66), la 
tercera, que és la més extensa, a metges i especialitats (p.71-198), la quarta 
a alguns estudis territorials (p.201-251), i la cinquena i última a un diccionari 
de metges occitans (p. 255-322) on s’ha limitat a un recull de dos-cents noms, 
acompanyats de la seva fotografia.

El llibre és important i reflecteix un profund coneixement històric de la medicina 
europea, on la de matriu francesa va senyorejar sobretot en els segles XVIII i XIX. 
I l’aportació que hi fan els metges occitans ha quedat ben subratllada i valorada 
en aquest llibre. Considerem que l’autor ha fet una bàsica i notable contribució a 
la cultura catalana i occitana, i per tan al seu retrobament desitjat.

***

Josep Lluís Martín i Berbois: “El Sindicat de Metges de Catalunya. Un exemple 
de perseverança en la defensa de la medicina i el país” ( Sueca, Editorial Afers, 
2012, 146 pp.)

El llibre és encapçalat per dos pròlegs signats per Albert Tomàs i Torrelles, 
president de “Metges de Catalunya”, i l’altre per Josep Maria Solé i Sabaté. 
L’autor, en la seva introducció, es lamenta de no haver pogut trobar suficient 
documentació sobre el Sindicat, però tot i així, en base al seu “Butlletí” que 
s’ha conservat, ha estat possible reconstruir les línies bàsiques del Sindicat que 
fou ideat i planificat per Ramon Pla i Armengol (p. 19-72). Després vindria 
la repressió franquista durant la qual la Mutual Mèdica, -filla del Sindicat- es 
convertiria en heretera dels béns del Sindicat, però, naturalment, sense el seu 
esperit de lluita i catalanitat.

Posteriorment, i ja en el 1968 es van fer els primers passos  per fer amb el 
mateix nom, un nou “Sindicat de Metges” (p. 89-98), i la creació de “Metges de 
Catalunya” (p. 98-105). A l’annex s’hi posen les juntes del Sindicat de Metges de 
Catalunya (1920-1936), i les dels sindicats posteriors. Clou el llibre una correcta 
bibliografia.

***

Castejón Bolea, Ramón; Perdiguero Gil, Enrique; Piqueras Fernández, José 
Luís: “Las imágenes de la salud: Cartelismo en España (1910-1950). (Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert / CSIC, 2012, 134 pp.)

El llibre es basa en la recopilació dels cartells que advertien dels perills per la 
salut o per la defensa de la mateixa. Els inicis del segle XX coincideixen amb la 
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tendència de l’art per a procurar i expressar unes formes de vida col·lectiva més 
salutíferes.

La puericultura, la lluita antivenèria, la tuberculosis, la higiene laboral, i la 
propaganda sanitària acumulen el gruix dels cartells.

Entre les pàgines 107 i 126 hi ha un resum del vuitanta-vuit cartells recollits. 
Clou el llibre una àmplia bibliografia.

***

Josep M. Massons: “Memòries. El camí cap als 100 anys” (Barcelona, Signo 
Impressió Gràfica, S. A., 2013, 254 pp)

A punt de fer els cent anys, que tant li hauria agradat de celebrar-los, Josep 
M. Massons va morir a Barcelona el 10 de novembre de 2012. Fins gairebé el 
final de la seva vida gaudí d’una memòria prodigiosa, i deixà escrites aquestes 
vivències que fan un detallat repàs d’una densa trajectòria vital plena d’obstacles 
que ell superà amb un esforç exemplar. El llibre està dividit en tres parts. La 
primera la dedica a la seva formació i al seu pas per la Facultat de Medicina. Ho 
aprofita per a donar-nos un retrat d’alguns professors i condeixebles. La segona 
part fa referència al seu exercici laboral, així com a la seva adscripció  com a 
metge de les Brigades Internacionals durant la guerra 1936-1939. La tercera i 
última part la consagra a la seva llarga jubilació i al seu interés per la història de 
la medicina. 

Massons va ser una col·laborador habitual de la revista “Gimbernat”, i tots agraïm 
la seva aportació, i especialmente al seu llegat en l’estudi de la història del Reial 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona, i a la “Historia de la Sanidad militar española”, 
a la que hi va dedicar quatre volums.

***

Pasqual Bernat: “L’empremta dels científics. Sis estudis biogràfics de científics 
de Torelló” (Palmanova –Calvià-, Edicions Talaiots S. L. 2013, 98 pp.)

Escriu el pròleg Gemma Carretero i Verdaguer, on recorda que l’Ajuntament de 
Torelló convoca bianualment la Borsa d’Estudis i Treballs de recerca. L’obra present 
va guanyar la corresponent a l’any 2011. A través de les seves pàgines s’ofereix 
una sinopsi se la personalitat i l’obra de sis científics relacionats o nascuts a 
Torelló. D’aquests sis personatges quatre foren metges: Pau Balmas, Josep Coll, 
Salvador Badia i Lluís Thomasa; un farmacèutic. Francesc Xavier Vergés, i un 
astrònom i matemàtic: Jaume Novellas. Considerem que és una bona aportació 
per a divulgar el treball d’uns científics, que si bé no eren de primera línia, van 
contribuir a consolidar entre nosaltres els coneixements científics i la tècnica del 
seu temps.

***
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Josep M. Muñoz Pujol: “El Clínic investigat. De la guerra civil a la democràcia” 
(Lleida, Pagès editors, S.L., 2013, 310 pp.)

Tots estem d’acord en afirmar que la medicina catalana del segle XX i fins a 
l’esclat de la guerra del 1936 tingué un nivell altíssim, equiparable al dels estats 
europeus més avançats. I concretament en el camp de la cirurgia els germans 
Trias Pujol, sempre generosos, van procurar una millor formació dels seus 
col·laboradors a l’estranger, així com altres personatges com Corachan, Puig-
Sureda,..van posar un llistó molt alt. Malauradament l’exili interior i exterior dels 
nostres metges, a què es va veure abocats el 1939, va frenar bruscament el 
progrés de la nostra medicina. I això ho van aprofitar  alguns autors àvids de 
poder. En aquest llibre, - que potser no té suficient perspectiva històrica- dedica 
les seves pàgines a rendir culte a la personalitat d’un metge de la postguerra. 
Inclou algunes anècdotes divertides. Tot plegat una aportació entretinguda.

***

Francesc Fontbona Vázquez: “Temps de guerra. Memòries d’un metge a la 
Guerra Civil”. (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013, 102 
pp)

L’autor del llibre, llicenciat en medicina el 1936, havia nascut a Barcelona el 
1913, on també va morir el 1998. Fou nebot del també metge Josep Fontbona 
i Ventosa. Quan tenia setze anys publicà el recull poètic Fantasies. I en aquest 
llibre, que ara surt a la llum ens deixa el seu testimoni sobre els fets que visqué 
durant la guerra 1936-1939. Desenganyat pel caos i la violència gratuïta que 
acompanyà l’esclat de la guerra, el van abocar a postures properes als militars 
sollevats. I en conseqüència va ser detingut pel SIM republicà. Signa el pròleg 
Joan B. Culla, i el prefaci va a càrrec del seu fill Francesc Fontbona de Vallescar.

 ***

Àngel Manuel Hernández i Cardona: “Metges, cirurgians i apotecaris d’Olesa de 
Montserrat” (Barcelona, Seminari Pere Mata / Reial Acadèmia de Medicina de 
Catalunya, 2013, 472 pp.

Un llibre important per a conèixer els professionals sanitaris que van exercir 
a Olesa de Montserrat, i els seus condicionaments socials. Les primeres 152 
pàgines van destinades a oferir-nos les biografies, i en alguns casos nissagues, 
de metges, cirurgians i apotecaris que van treballar en aquesta població del 
Baix Llobregat. Entre les pàgines 152 i 184 inserta una col·lecció de fotografies 
relacionades amb els professionals sanitaris d’Olesa. A partir de la pàgina 185 
s’hi ha posat el Corpus Documental, que ha suposat un treball titànic que atorga 
al llibre un prestigi indiscutible, per la seva pacient i àmplia recopilació. Segueix 
una bibliografia molt completa. El Dr. Jacint Corbella i Corbella, president de la 
Reial Acadèmia de Medicina, hi ha fet un brillant i concís pròleg.

***
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José Manuel López Gómez: “Historia, medicina y sociedad en un núcleo rural 
de la Ribera burgalesa: Fuentecén (1700-1900” (Burgos, Gráficas Aldecoa, s. 
L., Ayuntamiento de Fuentecén, 2013, 226 pp.)

Ara fa una any l’autor del llibre, conegut i expert historiador de la medicina, va 
ser nomenat Cronista Oficial de Fuentecén. Des d’aquell moment es va proposar 
fer una sèrie de treballs relacionats amb la història del poble. I amb aquest llibre 
s’enceta un ambiciós i seriós projecte. Entre les pàgines 29 i 90 ofereix un dens 
resum de l’evolució històrica de Fuentecén. Després segueix una relació dels 
metges, cirurgians i apotecaris que hi han exercit. En un altre capítol parla de 
la malaltia i la mort en la població. L’estudi es basa en la investigació feta en 
diversos arxius i en una extensa bibliografia. Al davant hi van dos pròlegs. El 
primer el signa Vicente Ruiz de Mencia, cronista oficial de Burgos, i el segon 
René Jesús Payo Hernanz, cronista oficial de la província de Burgos. 

***

Martí Pujol i Forn; Cesca Niubò i Prats; M. Rosa Buhigas i Cardó; Jordi Dolz Santo 
Domingo; M. Antònia Riera Porta: “Fites no farmacèutiques i farmacèutiques 
de la vida d’en Joaquim Cusí i Furtunet (1879-1968)” (Barcelona, Societat 
Catalana d’Història de la Farmàcia, 2013, 42 pp.)

El Dr. Xavier Sorní Esteva, president de la Societat Catalana d’Història de la 
Farmàcia hi encapçala una Justificació de l’edició, on fa un resum sobre les 
publicacions de la Societat. L’opuscle s’ocupa de la vida i obra del farmacèutic 
Joaquim, Cusí i Furtunet. Així ens hi descriuen la seva trajectòria professional 
iniciada a Figueres on establí el seu primer laboratori. Després passaria a Barcelona 
on fundà els Laboratoris del Nord d’Espanya, que va instal·lar al Masnou. El 1964 
creà l’Institut Cusí, i el 1973 Laboratoris Cusí, que posteriorment serien adquirits, 
el 1995, pel grup Alcon. El treball present també ens ofereix la vessant política 
de Joaquim Cusí, que per la seva fidelitat als ideals catalanistes i republicans 
s’hagué d’exiliar el 1939 (Bèlgica, USA, i Costa Rica) on hi romangué set anys.

***

Josep M. Comelles; Sílvia Alemany; Laura Francès: “De les iguales a la cartilla. 
El regiment de la cosa pública, la medicalització i el pluralisme assistencial a 
la Vall d’Aro” (Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 
2013, 366 pp.)

Llibre dividit en cinc parts, un epíleg, fonts documentals i bibliografia. Tot i que 
està orientat en l’assistència mèdica a la Vall d’Aro, podem acceptar que és 
perfectament possible extrapolar a la què hi hagué a tota la nostra geografia 
nacional. A través de les pàgines d’aquest llibre comprovem l’evolució de la 
relació que hi ha hagut entre el metge i el malalt, que durant molts anys s’havia 
regulat a través de les conductes, ja fossin personals o municipals. Però aquest 
binomi metge-malalt, seria forçosament modificat i ampliat amb la intervenció de 
la societat civil, per dos motius: en primer lloc l’encariment incessant i gradual 
de l’assistència mèdica, i en segon lloc la preocupació social per la situació dels 
amplis sectors desvalguts que va ocasionar la industrialització del país. Així es 
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va passar de la conducta a l’assistència pública. En el  llibre que comentem 
aquest procés ve amanit amb algunes pàgines anecdòtiques que li proporcionen 
amenitat.

***

Antoni Carreras Casanovas: “Josep Bertran Solé (1910-1999), metge. In 
memoriam” (Barcelona, Kit-book, 2014, 84 pp.)

Llibre que ens dóna el perfil biogràfic d’un metge que va exercir quaranta-un anys 
a l’Espluga de Francolí. En l’exercici de la professió mèdica en el món rural s’han 
donat tota classe de relacions entre el metge i el client. Alguns metges han viscut 
escenes d’una certa violència. I en canvi d’altres han tingut empatia majoritària 
amb la gent del poble. El metge Josep Bertran, nascut i mort a Creixell, va 
exercir a l’Espluga. Com ja hem dit, i gaudí de la simpatia general. Al marge de 
la seva professió fou membre de la Germandat del Monestir de Poblet, i fou un 
dels impulsors del Casal de l’Espluga, del que fou el primer president. El seu 
testimoniatge vital ha quedat registrat en aquest llibre.

                                                         ***

Carles Hervàs i Puyal: “La xarxa hospitalària a Catalunya durant la Guerra Civil 
(1936-1939” (Manresa, Publicacions de l’Arxiu de les Ciències de la Salut, 
2014, 228 pp.)

La guerra 1936-1939 ha provocat una allau bibliogràfic impressionant. S’ha 
intentat interpretar i estudiar des de molts diferents punts de vista. I encara avui 
desperta controvèrsies i passions interpretatives. Però un dels aspectes que no 
ha estat massa estudiat és l’assistència sanitària en aquella contesa. És per això 
que celebrem la publicació d’aquest llibre que fa una aportació a la sanitat militar 
d’aquell moment que podem considerar exhaustiva. Els metges catalans des del 
primer moment es van veure involucrats en aquella catàstrofe. Alguns es van 
escapar, però altres van mantenir-se al servei del poble i de la milícia amb una 
actitud heroica. El llibre no solament aporta noms dels sanitaris, i els llocs on hi 
hagué un hospital de sang, sinó que també estudia les institucions i els sistemes 
desenvolupats per a una millor assistència.

Encapçala el llibre la salutació de Lluís Guerrero i Sala, i en fa presentació Queralt 
Solé i Barjau. En definitiva un llibre important sobre aquell conflicte històric.

*** 

Teresa Huguet-Termes, Pere Verdés-Pijuan, Jon Arrizabalaga, Manuel Sánchez-
Martínez (editores): “Ciudad y hospital en el Occidente europeo 1300-1700” 
(Lleida, Ed. Milenio, 2014, 534 pp.)

En aquest llibre es fa una aportació important sobre el paper que jugava l’hospital 
urbà durant els segles XIV al XVII. L’hospital no solament era un lloc on s’atenien 
els malalts pobres, sinó que també era un instrument per guardar la pau social. 
La caritat estimulada per la religió servia en últim terme per preservar el poder 
polític. Aquest llibre està dividit en cinc capítols, on entre altres hospitals 
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s’estudia el funcionament en diversos aspectes del barceloní de la Santa Creu, de 
l’Hospital General de València, i de l’Hospital de Sant Llàtzer també de València. 
Entre les pàgines 467 i 527 s’hi aporta una profusa bibliografia sobre el tema.

***

Jom Friser: “Medicina rural de guerra i postguerra. Biografia del doctor Josep 
Frigola Taberner 1905-2009” (Figueres, Brau edicions, 2014, 376 pp.)

L’eix d’aquest llibre el constitueix la biografia del metge Josep Frigola Taberner 
que exercí a Besalú, i principalment a pobles de l’Alt Empordà com Borrassà, 
Bàscara i masos de les rodalies. Quan esclatà la guerra el 1936 no havia acabat 
la llicenciatura, però tot i així practicà l’assistència mèdica en l’exèrcit republicà 
en el front d’Aragó. Més tard es passà a l’altre bàndol on també exercí en hospitals 
de sang. El llibre és escrit pel seu fill Josep M. Frigola Serra (amb el pseudònim 
Jom Friser). En el text s’incorporen comentaris polítics del metge biografiat i 
de l’autor del llibre. També es fan àmplies i minucioses referències de caràcter 
estrictament familiar. Clou el llibre unes pàgines amb la bibliografia i un índex 
onomàstic.

***

José Manuel López Gómez: “Un cirujano en el Burgos de la Ilustración” (Madrid, 
Malpe, S. A. Colección El Día y sus Horas, 2014, 98 pp.)

L’autor d’aquest llibre és un destacat investigador sobre la història del Real 
Colegio de Cirugía de Burgos, i ara ens ofereix una magnífica projecció de la 
personalitat del cirurgià José Victoriano Gómez, a través de la seva activitat 
professional durant una setmana del mes d’octubre de 1805. Es tracta d’un 
cirurgià romancista que gaudí d’un gran prestigi a Burgos i altres poblacions 
de l’entorn. Precisament aquest reputació el va enlairar a una càtedra del Real 
Colegio de Burgos, el 1799.

Cent vint-i-set notes a peu de pàgina signifiquen una profunda i curosa 
documentació de l’autor sobre la cirurgia de la Il·lustració, la ciutat de Burgos 
i les biografies dels professionals sanitaris i altres personatges d’aquella època. 
Signa la presentació del llibre Ángela Madrid Medina.

                                                   ***

Genís Sinca: “Aquells homes amb barba. Biografia del farmacèutic manresà 
Josep Esteve i Seguí (1874-1927)” (Barcelona, Editorial Dux, 2015, 188 pp)

Aquesta obra obtingué el Premi de Medicina i Societat comarcal 2014, concedit 
per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Dividida en deu capítols 
fa un detallat repàs de la vida i l’obra del farmacèutic Josep Esteve i Seguí. 
En l’annex (p`g. 125-177) han estat transcrits els adagis recollits per aquest 
farmacèutic. Entorn d’aquesta figura manresana es va crear i sedimentar un grup 
d’intel·lectuals que van impulsar la societat de la Catalunya central.
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A través de les pàgines d’aquest llibre assistim a la vertebració d’un grup social 
que tingué un protagonisme polític i cultural de gran importància, i on el nostre 
biografiat projectà la seva decisiva influència. Un llibre que ben segur ve a omplir 
un període històric d’un gran interès i que encara gravita sobre la vida de tots 
nosaltres.

***  

Jacint Corbella: “Història de la Medicina Catalana (I)” (Barcelona, Seminari 
Pere Mata. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Gràfiques Trialba, 2014, 
598 pp)

Edició institucional del Tricentenari 1714-2014. En els últims decennis s’ha 
impulsat la investigació històrica de la medicina catalana. I molt especialment 
gràcies als congressos d’Història de la Medicina Catalana, el primer dels quals es 
va celebrar el 1970, que tingué un enorme ressò social i científic. Ara havia arribat 
l’hora de recollir i sistematitzar tol el material produït. I ha estat l’autor d’aquest 
llibre, Jacint Corbella, indiscutible autoritat i mestre d’una escola d’investigadors, 
el què ha tingut la capacitat i l’encert de portar-ho a cap. Aquest primer volum 
ha estat dividit en quatre parts: antiguitat, edat mitjana, època moderna i primer 
redreçament: 1760-1843. L’antiguitat comprèn cinc capítols (p. 13-94). A l’edat 
mitjana hi dedica tres parts i disset capítols (p. 97-328). L’època moderna ocupa 
quatre parts i tretze capítols (p. 329-468). Finalment al primer redreçament s’hi 
dediquen dos parts i dotze capítols (p. 469-598).

Tots els capítols són acompanyats d’un caramull de notes que conformen una 
estricta i rigorosa bibliografia. Tot això conforma un volum que ben segur és i serà 
un llibre de referència en la cultura catalana.

                                                     ***

Jacint Corbella: “Història de la Medicina catalana (II)”. (Barcelona, Seminari 
Pere Mata. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Gràfiques Trialba, 2014, 
1198 pp)

Aquest segon volum s’enceta amb una “explicació inicial” on s’explana la 
intencionalitat i l’exposició de l’obra. El volum ve conformat per dos llibres o grans 
capítols: cap un nou redreçament (1843-1939) i la medicina contemporània 
(1939-2014).

Amb la restauració a Barcelona de la facultat de medicina, després del seu 
exili a Cervera, s’iniciava una nova etapa en la nostra medicina. Aquesta obra 
suma amb els dos volums 1796 pàgines. És per això que cal considerar-la com 
una obra magna, no solament per la seva magnitud sinó per la seva ordenada 
exposició didàctica. Tots els temes o períodes són tractats amb la profunditat 
que requereixen. En definitiva estem davant d’una obra que honora la cultura 
catalana i que marca una fita en la historiografia mèdica europea.

***
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Rodríguez y Caramazana, Manuel: “Formulario cirujíco para uso del Hospital 
Militar de Mahòn” (Barcelona, Agpograf, S. A., 2014, 84 pp.)

Edició facsímil d’aquest llibre escrit el 1808. S’inicia amb un pròleg que signa M. 
Gràcia Seguí Puntas, i una breu biografia de l’autor del llibre Manuel Rodríguez.

Les pàgines centrals d’aquesta edició s’han dedicat a fer-ne un estudi descriptiu 
del Formulari a càrrec de la doctora Anna M. Carmona i Cornet. A través de 
la seva anàlisi crítica el formulari se’ns presenta dividit en dos parts: visita de 
l’apotecaria, aigües solucions i píndoles. Segueix un capítol de tòpics i una 
advertència pel bon ús del formulari. Com a conclusió podem afirmar que aporta 
i divulga els coneixements de la terapèutica a la primeria del segle XIX.

S’han fet responsables de l’edició la Fundació Uriach i la Fundació Hospital de 
l’Illa del Rei.

***

VIII Trobada d’entitats de recerca local i comarcal del Maresme. Epidèmies i 
remeis al Maresme (Malgrat de Mar, Ajuntament de Malgrat, 2015, 152 pp.)

Anualment té lloc una trobada d’entitats del Maresme de recerca local i comarcal. 
El 2014 tingué lloc a Malgrat de Mar i es polaritzà en l’estudi històric d’epidèmies 
i remeis. S’hi van fer una dotzena d’aportacions. Hi destaquen els treballs sobre 
la pesta de 1650, els llibres parroquials que han proporcionat diverses tesis 
doctorals presentades a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, 
la religiositat popular com a prevenció de la malaltia, les aigües medicinals, la 
Farmàcia Almera de Vilassar de Mar, hospital de Tordera, les farmacioles de Joan 
Antoni Fors i Cornet, i Raimon Comet i Fargas, l’aportació de l’activista cultural de 
Malgrat de Mar Josep Caralt i Català, conegut com “Pepet Caralt”, i la festa dels 
empestats de Malgrat. Es tracta, doncs, d’un conjunt d’aportacions a diversos 
aspectes històrics de la medicina que pot constituir un model de treballs que cal 
encoratjar.

***

López Gómez, José Manuel: “Balnearios de Burgos: Valdelateja, una memoria 
recobrada (1880-1968)” (Burgos, Real Academia Burgense de Historia y Bellas 
Artes, 2015, 284 pp.)

Al llarg del segle XIX i XX van adquirir una gran importància les aigües 
mineromedicinals i els balnearis. Cal dir que la importància no era solament 
des d’un punt de vista mèdic, sinó també social. Als establiments de banys es 
van iniciar relacions familiars i comercials que tindrien una gran transcendència 
social.

En aquest llibre es dedica una documentada perspectiva històrica sobre els 
balnearis (p. 19-46). I a continuació entra en el tema concret dels balnearis de 
la província de Burgos que posa en evidència el nostre personal desconeixement, 
i potser també d’algun altre lector que teníem sobre aquest punt.
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Seguidament fa un estudi detallat sobre el balneari de Valdelateja, que és 
presentat en les seves diverses etapes cronològiques entre els anys 1880 i 1968, 
així com també dels seus principals directors.

El llibre porta diverses il·lustracions i les seves 378 notes a peu de pàgina avalen 
la importància que ha fet l’autor sobre el tema.

***

Sabaté i Casellas, Ferran: “Política i sanitat a Catalunya (segles XIX i XX)”. 
(Manresa, Arxiu de les Ciències de la Salut, 2015, 190 pp.)

Aquest llibre obtingué el Premi d’Història de la Medicina Catalana “Oleguer 
Miró i Borràs” que convoca el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En fa la 
salutació Lluís Guerrero Sala, director de l’Arxiu Històric de les Ciències de la 
Salut, i la presentació és signada per Jordi Casassas Ymbert, catedràtic d’història 
contemporània a la Universitat de Barcelona.

A través de les pàgines del llibre anem descobrint la importància que ha tingut 
a casa nostra la professió mèdica. Perquè els metges han estat un pont d’unió 
entre les aspiracions socials dels seus clients i el món polític. D’aquesta manera 
assistim a la vertebració d’un exercici professional paral·lel a l’evolució nacional. 
Es valora l’aportació de la Mancomunitat (194-1925) en la seva ambiciosa 
obra sanitària que posteriorment seria el model a implantar per la Generalitat 
republicana. Fou durant el primer terç del segle XX quan la medicina catalana 
adquirí una personalitat pròpia reconeguda pel món científic europeu. I això és 
el què posa en relleu l’autor del llibre, sense oblidar la importància que aquella 
generació mèdica va donar a la llengua catalana per recobrar la nostra singular 
identitat. També dedica altres capítols a estudiar la planificació sanitària, 
l’assegurança mèdica, i la medicina del treball. Es tracta, doncs, d’una obra que 
està orientada a ser una referència del període estudiat.

***

Gallego, Rosina; Morell, Ferran: “Cinco siglos de Medicina y Arquitectura en 
Barcelona”. (Barcelona, SEPAR, 2013, 102 pp.)

Amb format 250x220 mm, i abundant iconografia, aquest llibre ve estructurat 
amb quatre capítols: la docència, l’hospital, el metge i la ciència, i el context 
històric, essent el més extens el que va dedicat als hospitals. Entre les pàgines 
23 i 29 s’hi fa un repàs dels hospitals més significatius de tota la geografia 
catalana. A partir de la pàgina 30 es mencionen els centres hospitalaris que han 
estat ubicats en la ciutat comtal al llarg dels segles, entre els quals ens donen 
una especial informació sobre l’antic hospital de la Santa Creu de Barcelona. 
Llibre divulgatiu interessant que ve prologat per Xavier Trias i Vidal de Llobatera, 
alcalde de Barcelona.
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