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EL XIX CONGRÉS  INTERNACIONAL  D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA

S’ha celebrat a Puigcerdà, Cerdanya, els dies 10, 11 i 12 de juny de 2016. Fou 
convocat per la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (RAMC) i la Societat 
Catalana d’Història de la Medicina SCHM) de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
La seu fou el Museu Cerdà de Puigcerdà. 

La composició del Comitè Organitzador era:   President,  Ferran Sabaté i Casellas; 
Vicepresident, Enric Subirats i Bayego; Secretari, Jesús Sabaté i Fort; Tresorera, 
Begonya Torres i Gallardo; Vocals: Ferran Barranco i Peña, Lluís Guerrero i Sala, 
Carles Hervàs i Puyal, Joan Muntaner i Bartra i Marc xifró i Collsamata. 

El Comitè Científic estava format per Jacint Corbella i Corbella, Josep Maria 
Calbet Camarasa, Anna M. Carmona i Cornet,  Núria Casamitjana i Cucurella, 
Lluís Guerrero i Sala, Esteve Riambau i Möller, i Àngels Gallegos i Paniello com 
a secretària.   

Els temes del Congrés foren: 1. “Cinema i medicina al segle xx”;  2. “Medicina dels 
esports de muntanya; 3. “L’ensenyament i la recerca en la Història de les Ciències 
de la Salut en el segle xx”; 4. “Història dels Hospitals, Balnearis i Sanatoris del 
Pirineu”; 5. “Herbes i remeis medicinals de muntanya”; 6. “Natalitat, mortalitat 
i malalties pròpies dels habitants de muntanya”; 7. Comunicacions lliures; 8. 
“Preservació i difusió del patrimoni sanitari català”; 9. Biografies de sanitaris”; 
10. “Medicina i llibres”. A més de dues taules de “Miscel·lània”. I una sessió de 
“Pòsters”.  

Les conferències inicial i final foren a càrrec d’Esteve Riambau i Möller, la primera; 
i Josep A. Pujante la de clausura. 

Entre les activitats per a congressistes i acompanyants, hi hagué el primer dia la 
Visita a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya i el dissabte la Visita al Museu-
Farmàcia de Llívia. Destaquen també el concert ofert per l’Orquestra Cadí i la 
passejada històrica per Puigcerdà.

Es van convocar dos premis a càrrec de la Societat Catalana d’Història de la 
Medicina, el primer a un “Autor Novell” i el segon el premi “Dr. Lluís Comenge i 
Ferrer”.
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EDITORIAL

Aquest és el primer volum de les actes del xIx Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, reunit a Puigcerdà els dies 10, 11 i 12 de juny de 2016. Ha estat un 
dels congressos més reeixits  amb un nombre alt de participants i sobretot amb 
una alta proporció de treballs de recerca en el medi  comarcal que han enriquit 
els coneixements sobre el nostre passat sanitari.  Fins aquí la característica de 
tots els congressos però en aquest cas en la banda alta del llistó.

Encara està viu l’impuls que va donar el congrés de Berga, el 2008 amb els 
estudis sobre la medicina en els anys de la guerra de 1936-39. En les actes 
que ara es publiquen hi ha aportacions que són de treballs de recerca, rics 
en informació i iconografia, que faciliten el coneixement de fets  que podrien 
quedar oblidats. La recuperació de records personals és un factor important per 
a traslladar-los al text imprès i per tant més persistent. 

Cal remarcar l’empenta que s’ha donat a la introducció de punts de vista que 
obren camins nous de documentació i de recerca.  Ja el primer dia es va donar un 
particular relleu al tema, que obria el Congrés, “Cinema i medicina al segle XX”,  
amb la projecció de material, en part inèdit, i en relació amb la guerra del 36.  
La conferència inaugural va ser sobre “El Cinema i la Història de la Medicina. 
Imatges de la Filmoteca de Catalunya”, a càrrec d’Esteve Riambau.

El segon va ser propi de la ubicació del Congrés. El tema era “Medicina dels 
esports de muntanya”, coordinat per Enric Subirats. Tot i que la majoria de 
les aportacions versava sobre continguts recents, cal esmentar l’interès d’una 
comunicació amb un metge poc conegut, Antonio Deulofeu, sobre un aspecte de  
la patologia de muntanya; la ceguesa dels soldats. La muntanya també va ser 
l’element de l’extraordinària conferència de clausura del Congrés, una aportació 
del Dr. Josep A. Pujante sobre la seva experiència personal en la conquesta dels 
cims més elevats de tots els continents.  

Entre altres aportacions que si no les fan els estudiosos del país que ha acollit el 
congrés, queden oblidades, cal fer conèixer  -i la nostra revista ja és un element 
interessant de difusió, segons les dades del RACO-, la importància de la des-
cripció de la “Teula carenera: incubadora dels ancestres”. Que explica com, si 
més no en el Ripollés, era un costum per mantenir abrigats i calents els nadons, 
escalfar una teula gran que, ben protegida, servia de petit bressol calent. Pot ser 
un incentiu per a localitzar altres comarques on hi hagué la mateixa pràctica, que 
avui ja es va allunyant en el record. Marquem doncs, el que ha sigut i significat 
el Congrés. Una continuïtat, una baula més, i ja en van dinou; també la solidesa 
d’aquesta cadena. Ja té continuïtat anunciada amb el proper Congrés, que s’ha 
confiat a la ciutat de Vic, comanat pel Dr. Miquel Ylla-Català. Serà la primera ve-
gada que aquests congressos, oberts a tota la sanitat, serà portat i presidit per un 
farmacèutic. Ylla-Català, erudit amb obra copiosa, ha estat president de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i és membre corresponent de la de Medici-
na. Després el xx Congrés, el del cinquantenari tornarà a Barcelona, al marc de 
la institució que els va començar, la Reial Acadèmia de Medicina, l’any 1970. 
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El tema principal de l’editorial havia de ser la referència al Congrés i el 
manteniment dels criteris d’obertura. Ja s’han esmentat les línies creixents en la 
temàtica: Valoració del cinema, la medicina de muntanya, els records comarcals. 
També la continuïtat. La participació de molts congressistes, autors de treballs, 
que no vénen del camp de la medicina, sovint ni tan sols de la sanitat, sinó 
amb formació d’historiadors, o els erudits locals d’arrel lligada a l’interès pel seu 
país. Hi ha una certa heterogeneïtat, que s’intenta fomentar. La sanitat, la salut, 
no és una cosa només de metges. Aquests estan en el primer lloc des del punt 
de vista històric, quan no estaven definides altres professions, ni el seu estudi. 
Ara és un camp molt obert. Afecta als metges, a tots el professionals sanitaris,  
alguns amb titulacions que ja es van fent clàssiques, altres més emergents  en 
el seu reconeixement. El catàleg de professions sanitàries reconegudes és llarg. 
A vegades, com en tots els temps, hi ha algunes tensions, però el camí cap a 
la diversificació ve marcat pel progrés en els coneixements, per les necessitats 
socials, i per la ideologia de la població i dels malalts. Quan fem història de la 
medicina hem de tenir en compte aquesta evolució, copsar els canvis. En aquest 
mateix congrés tenim aportacions sobre medicina popular, llibretes de remeis, 
herbes remeieres. 

Finalment, i per tancar l’apartat del xIx Congrés, cal dir que ha millorat molt la 
qualitat “tècnica” de la presentació de les comunicacions, i ara em refereixo al 
text escrit per a la publicació. Les que han arribat fins un mes just després de 
la clausura del Congrés ja han superat els límits de paginació de la revista. Són  
bastantes més i reunir-les totes hagué fet un volum excessiu. L’ordre seguit entre 
totes les que s’han lliurat en el temps establert, amb un lleuger marge, ha estat 
el cronològic, que sol ser el més imparcial. Es comença per les de temàtica més 
antiga i van seguint els diversos períodes de la nostra història.

Acabant del tot, cal reconèixer la gran tasca del doctor Ferran Sabaté que, des 
del moment en que se li va encarregar l’organització del Congrés, ha animat i 
mobilitzat les forces vives locals, en diversos àmbits, ha aconseguit crear un clima 
d’entusiasme en torn al Congrés i els temes que s’han tractat. La localització 
geogràfica també li ha permès recuperar el concepte i títol  d’”Internacional” del 
primer Congrés, que s’havia anat esvaint. El cas de l’Hospital transfronterer de 
la Cerdanya, la participació de congressistes d’Andorra, han estat fites que cal 
subratllar.   

Un altre punt en relació als Congressos. Trobem a faltar la continuïtat en els 
Congressos de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Ja es va dir en una sessió 
feta a l’Acadèmia de Medicina, fa quatre anys i es va publicar a la Revista groga 
que aquesta parada no era convenient ni tan sols acceptable. Aquesta no era 
d’origen imposat des de fora ni tan sols es podia explicar cap causa de força 
major. En tot cas era per indecisió interna. Ara, ja som a l’estiu del 2016, no s’ha 
convocat res, i ja toca, i no cal esperar. Mentre Catalunya no tingui la soberania 
plena els Congressos de Llengua Catalana no es poden estroncar. No li sobren 
a la Medicina i li falten a la Llengua. Es pot discutir el format, que evidentment 
sembla que s’hauria d’adaptar al temps, però no la continuïtat.  És cert que hi ha 
“alguna rumorologia”, però per ara en un to molt baix, i en tot cas amb lentitud.
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LES CATARACTES DE JOAN II D’ARAGÓ   
(PROTOFÍSICS, CIRURGIANS I OCULISTES DEL REI)

SIMón-Tor, Josep Mª; SIMón-CASTEllví, Josep Mª; SIMón-CASTEllví, 
Sara Isabel; SIMón-CASTEllví, Guillermo; SIMón-CASTEllví, Cristina; 
PErTEJo-FErnánDEz, Esteban

rESUM: S’estudia fonamentalment la ceguesa del rei Joan II d’Aragó, les atencions 
mèdiques rebudes, la invocació a Santa Engràcia demanant la curació, el preoperatori 
i les operacions de les reials cataractes, que foren realitzades  a Saragossa, durant la 
Guerra Civil Catalana, pel mestre jueu de lleida Crescas Abnarrabí, amb consideracions 
finals sobre els seus resultats. Ultra això es dóna notícia del cirurgià del rei  i del seu 
germà també metge, dels físics i cirurgians que el tractaren, i dels oculistes consultats, 
així com de l’última malaltia de Joan II.

Paraules clau: cataractes, Joan II, Santa Engràcia, Crescas Abnarrabí, protometge, 
Joana Enríquez.

rESUMEn: Se estudia fundamentalmente la ceguera del rey Juan II de Aragón, las 
atenciones médicas recibidas, la invocación a Santa Engracia pidiendo la curación, el 
preoperatorio y las operaciones de las reales cataratas, que fueron realizadas en zaragoza, 
durante la Guerra Civil Catalana, por el maestro judío de lérida Crescas Abnarrabí, con 
consideraciones finales sobre el resultado de tales intervenciones oculares. Asimismo 
se da información sobre el cirujano del rey y de su hermano también médico, de los 
físicos y cirujanos que lo trataron, y de los oculistas consultados, así como de la última 
enfermedad de Juan II.

Palabras Clave: cataratas, Juan II, Santa Engracia, Crescas Abnarrabí, protomédico, 
Juana Enríquez.

 

Joan II d’Aragó (Medina del Campo, Valladolid, 29 juny 1398 - Barcelona, 19 
gener 1479) fou el segon fill de la unió legítima entre Ferran I d’Antequera o 
d’Aragó (1380-1416), nét de Pere IV d’Aragó, i la seva tia leonor de Alburquerque 
(Leonor Urraca de Castilla, 1374-1435), sis anys més gran que ell .

L’Infant Joan d’Aragó es va casar el 1420, en primeres núpcies, amb la futura 
Blanca I de navarra (1386-1441), vídua sense fills del rei Martí el Jove de Sicília   
(1376-1409). Aquesta era filla i hereua de Carles III el noble (1361-1425), rei 
de Navarra, i de leonor de Trastámara (1387-1415), filla d’Enric II de Castella. 

Blanca I de Navarra va  tenir una germana bessona, la infanta Beatriu de navarra 
(1386-1415), que es va casar amb Jaume de Borbon (1370-1438), comte de 
la Marche.

Gimbernat, 2016 (*) 65, 11-30
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L’any 1425, a la mort del seu sogre, Carles el Noble, l’infant Joan d’Aragó 
esdevingué rei consort de Navarra. La mort de la seva esposa, la reina Blanca 
de Navarra, l’any 1441, l’elevà a rei Joan I de navarra (1441-1464 ó 1479). 

Morta Blanca de Navarra, el llavors Rei Joan de Navarra i infant d’Aragó es 
casà en segones núpcies, el 1 de setembre de 1444, amb la castellana Juana 
Enríquez (1425-1468), filla del poderós i honorari Almirall de Castella don 
Fadrique Enríquez.

El 1458, a l’edat de 60 anys, succeí com a rei d’Aragó (Joan II) al seu germà 
Alfons v d’Aragó, anomenat el Magnànim (1416-1458). Joan II esdevingué el 
tercer monarca de la castellana Casa de Trastàmara a la corona d’Aragó (després 
del seu pare, Ferran I, i el seu germà, Alfons V).

Joan I de Navarra, l’Usurpador

A la mort de la reina Blanca de Navarra (1441) el rei consort Joan d’Aragó no 
va cedir la corona al seu fill Carles de Viana, amb l’excusa de que Donya Blanca 
en el seu testament, si bé instituïa hereu del regne de Navarra al seu fill Carles 
de Navarra, príncep de Viana, li pregava a aquest que no prengués el títol de rei 
mentre visqués el seu pare.

Mort Carles de Viana (1461), la corona de Navarra li pertocava, de dret, a la seva 
germana Blanca d’Aragó-navarra, però Joan II, se les enginyà per continuar com 
a sobirà de Navarra, forçant el bandejament i la reclusió de Blanca al castell dels 
comtes de Foix, tal com s’explica a continuació.

Alguns historiadors han cregut que Joan II deixà d’ésser rei de Navarra quan va 
morir, el 2 de desembre de 1464, la seva filla Blanca d’Aragó-navarra, de dret la 
reina Blanca II de navarra (1424-1464). Aquesta, sembla ésser a petició del rei 
Lluis xI de França, va ser conduïda amb engany o contra la seva voluntat, i amb 
la complicitat del seu pare i germana (Elionor d’Aragó, casada, el 1434, amb el 
Comte Gaston Iv de Foix), al castell d’orthez, a la Navarra francesa, residència 
dels comtes de Foix. Orthez que avui pertany al Pirineus Atlàntics de França, 
encara era llavors la capital del Béarn. 

Passat el congost de Roncesvalles, la comitiva que la portava a Orthez féu 
parada a Saint-Jean-Pied-de-Port. Blanca tement per la seva vida o de por que li 
esdevingués algun mal, aprofità l’ocasió per fer solemne renúncia, el 30 d’abril 
de 1462, dels seus drets a la corona de Navarra a favor del seu cosí i exmarit 
Enric Iv de Castella, l’ Impotent, que el 1453 l’havia repudiat, però amb qui 
conservava l’amistat. L’infeliç reina Blanca no anava errada. Maltractada, va 
morir, com abans s’ha dit, el 2 de desembre de 1464, es creu que emmetzinada 
per la seva propia germana Elionor.

A la mort de Blanca (1464), la corona de Navarra corresponia a la seva malvada i 
diabòlica germana Elionor (comtessa de Foix). Malgrat això, el rei Joan aconseguí 
conservar aquest tron fins a la fi de la vida. En conseqüencia, la filla petita de 
Joan II i Blanca I de Navarra no va ser de fet la reina Elionor de navarra fins 
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després de la mort del seu pare, encara que per uns pocs dies, catorze, ja que va 
morir el 12 de febrer de 1479.

Sobre la Guerra Civil Catalana

L’enfrontament constant del sobirà amb les autoritats catalanes per diversos 
motius, agravat per l’ordre d’empresonament, el 2 de desembre de 1460, del 
seu propi fill, el príncep Carles de viana, molt estimat dels catalans, i el fet de 
l’entrada del rei a Catalunya (1462) sense permís, trencant així la Concòrdia de 
villafranca, va acabar provocant la anomenada Guerra Civil Catalana dels Deu 
Anys (1462-1472) contra Joan II.

Durant el curs de la guerra civil, després de recuperades la ciutat de Lleida i 
la vila de Tàrrega, i mentre es preparava l’assalt de Cervera, la Reina Joana es 
traslladà, el 19 de març de 1465, a València, acompanyada d’un gran seguici1. 
Aquest allunyament obeí, endemés de donar-se un descans a tantes emocions i 
fatigues, sobretot a la necessitat de reclutar voluntaris i obtenir pecúnia. 

L’allunyament del camp de combat va ser, però, de curta durada. Per contingències 
desfavorables de la guerra i la coincidència d’una espècie d’epidèmia propagada 
entre el servei, la reina va veure’s obligada anar-se’n precipitadament de la ciutat 
del Túria el 16 de maig del propi any 1465, deixant allí tot el seguici “de dones 
e doncelles e altres perssones de la casa de la dita senyora”. Algunes d’elles, 
per continuar malaltes després de la partida de la Reina, foren transferides a la 
vila de Gandia2.

El personal malalt, durant la seva estada a València fou assistit pel metge Pere 
Pintor3. Amb anterioritat hagué d’intervenir Andreu Forcadell, cirurgià de 
València, per a curar a Mariem, esclava mora de la Reina “la qual per cayguda 
tenia deslogada la anqua per temps de sis semmanes”, cobrant, el 21 de maig 
de 1465, per les cures  i medecines, 30 sous4.

A Gandia, on es traslladaren les malaltes, van cuidar d’elles el mestre Jacme 
Torres, metge, i el mestre Francesc roqua, cirurgià, tots dos de la vila de Gandia5. 
Previa taxació feta per Jacme roig, mestre en medicina, i Johan Galabert, 
apotecari de València, pels serveis professionals corresponents als sis primers 
mesos, el metge Torres cobrà 200 sous, el cirurgià Roqua 705 sous  i l’apotecari 
Francesc Pedrolo 400 sous.

La Reina es reuní amb el Rei Joan, aleshores ocupat en el setge de Ulldecona, a 
final del mes de juny de 1465. Desbaratat completament l’enemic a Prats del rei, 
no tardà a rendir-se Cervera, el 14 d’agost, després de vuit mesos d’assetjament. 

1.  A.G.V. Reg. C. 9716, fol. 158-159. 

2. A.G. V. Reg. C. 9715, fol. 72v.

3. A.G.V. Reg. C. 9716, fol. 163.

4. A.G.V. Reg. C. 9716, fol. 153v.

5. A.G.V. Reg. C. 9715, fol. 77-77v.
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El mateix dia el monarca ho va comunicar a l’Abat de Poblet, fent-li present el 
seu desig de que al Monestir se’en donessin gràcies a Déu6. 

CEGUESA DEL REI

Durant aquesta campanya per Tàrrega, Prats del Rey (Anoia) i Cervera, a 
presencia del Rei i de la Reina, l’Infant Don Ferran, que comptava 13 anys, 
debutà en el comandament militar i rebé la investidura de Lloctinent general (18 
maig 1465)7.

Era aquell el precís moment que anava perdent eficàcia la iniciativa militar del 
Rei, car la llum dels seus ulls s’anava apagant i si al principi la visió de l’ull 
esquerre pogué suplir la falta del dret, en aquells moments la poca llum que 
quedava en el esquer s’eclipsava també, fins arribar a apagar-se per complert 
durant el mes de juny de 1466, mentres assistia a l’assedi d’Amposta8. Tenia 
68 anys.

En el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim9 es precisa que després de presa 
Tortosa el Rei “ana a Çaragoça per los grans mals e bandos que son en Arago, 
e diuse qu’el senyor rei seria molt apasionat de la vista”, afegint més enllà que, 
a 26 de novembre del 1466, “lo senyor rey, per sa indisposicio del ulls es en 
Tarragona e la senyora reyna, ab son fill primogenit, son en Arago per los grans 
bandos”.

Tezel, viatger alemany que precisament aquell any 1466 va veure el rei a 
Saragossa, amb breus paraules esbossà la seva estampa: “es un petit home del 
tot cego i de cara molt pàl·lida”. 

El cec monarca concebé l’esperança que amb la mort a Granollers (29 juny 
1466) de l’efímer i intrús rei Pere v (Conestable de Portugal), els catalans es 
donarien per vençuts. Prompte però pogué comprovar que anava equivocat, car 
la corona era oferta a renat d’Anjou, príncep que pel seu parentiu i comunitat 
d’interessos podia comprometre l’aliança que tenia pactada amb el Rei de França 
Lluís xI.

Atencions mèdiques del protofísic Joan de Ribesaltes al començament de la 
ceguesa del rei

Quan començà a queixar-se seriosament de falta de visió, el Rei tenia, 
aproximadament, 67 anys (1465).

6. A.N. Madrid. Cartas reales de Poblet, nº 313

7. A.C.A. Reg. 3412, fol. 57.

8. Zurita. Anales de Aragón. Libro xx Cap. XvII, fol. 149v.

9. Edició de Valencia, 1932, pàg. 345.
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El seu protofísic, mestre Joan de ribesaltes, desconeixent la causa del mal, 
per a mitigar la pèrdua de visió li va administrar, per ingesta, els remeis que en 
aquella època es creien ésser els de major eficàcia per aclarir la vista10: 

- l’aigua de l’arrel groga o celidònia (Chelidomium majus L.), 
- el vi de timó (Thymus vulgaris L.) o el vi de ruda (ruta graveolens L.),
- el vinagre d’escil·la (Urginea maritima Baker o Urginea scilla Ste.), 
- els electuaris d’orenga (origanum vulgare L.), de girofle, també anomenat 
claveller (Caryophylus aromaticus L. o Eugenia caryophyllata Thumberg) o 
de gingebre (zingiber officinale Rosc).

Apart, els remeis d’aplicació local o col·liris recomanats pels especialistes.

Progressant la ceguera, perduda ja la visió de l’ull dret i molt empitjorat el mal en 
el seu congènere, el protofísic ribesaltes, no volent per a si tota la responsabilitat, 
va requerir la col·laboració d’un especialista.

Mestre Guillem de Santcerni, primer oculista

A instancia del protofísic, la cura de medicar els ulls del monarca es confià a una 
persona especialitzada. L’any 1467 fou cridat, per a complir aquesta delicada 
misió, el “metge d’ulls o mestre de curar ulls” Guillem de Santcerni, o Sentcerni, 
Chancerni, Chanserius o Chansernius, que de totes aquestes maneres es trova 
grafiat el seu nom. 

D’on provenia aquest especialista no ho sabem. Els Santcerni els trobem radicats 
en el comptat de Pallars. A un Guillerm de Santcerni, Alfons el Magnànim, el 
27 de juliol de l’any 1419, li encomana la subvegueria de Pallars11, i el propi 
monarca el 5 de novembre de 1437 s’interessava en favor de Joan de Sentcerni, 
doncell que per certs justos títols pertenyents a la seva difunta muller Blanquina, 
de les universitats (comunitats veïnals) de Bellera i de la Vall d’Assua, reclamava 
el pagament d’un censal mort de 18 lliures de pensió12.

De totes maneres, sense poder precisar l’ascendència de l’oculista, sembla que 
vingué de França recomanat al Rei per el seu gendre Gastó IV de Foix, comte 
de Foix, qui estava familiaritzat amb tots els especialistes als que tingué de 
recorrer per a guarir la gran oftàlmia que patí la seva esposa. En efecte, sabem 
que en 1457 Donya Elionor, filla de Joan II i Blanca I de Navarra, concorregué 
afectada de tal dolença a les entrevistes que a Alfaro i Corella celebraren els 
Reis de Castella i de Navarra. La seva presència obeía al desitg d’espiar tots 
els moviments reials, a fi d’impedir la reconciliació del Rei amb el príncep de 
Viana13.

10. Del llibre de les medicines particulars de l’Alfaquim Abenhuefidy o Ibn Wafin. Manuscrit del 

segle xIV, transcrit per L. Faraudo. Barcelona, 1943, pàg. 137, 125, 134, 136, 140 i 143.
11. A.C.A. Reg. 2603, fol. 159.

12. A.C.A. Reg. 2766, fol. 34v.

13. Pròleg de José Yanguas y Miranda en Crónica de los reyes de navarra, por D. Carlos de Aragón, 
Príncipe de Viana. Pamplona, 1843.
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El mestre Guillem figura inscrit per primera vegada, amb una assignació de 120 
sous barcelonesos, en la nòmina de “servidors continuos familiars de casa del 
Sr.r.”, als que amb albarà d’escrivà de ració, signat en Tarragona, a 16 d’Abril de 
l’any 1467, s’ordenà pagar la seva quitació14.

Amb objecte de reparar la seva indumentaria, deteriorada pel llarg viatge, 
l’obsequià amb robes adequades que a 17 de juny del 1468 el Rei, essent a 
Saragossa, manà pagar “CvIII sous, per comprarse vII coldos de drap de lanç 
(llana) strangera for de XXvI sous cascun coldo, per fer clocha (mantell) e sayo 
(casaca). E CvIII sous per a comprarse tres coldos de drap de seda de damasch 
a for de XXXvII sous cascun coldo per un gipo per a vestir. E CClXXX sous, per 
valor de XX florins d’or en or d’Arago, a raho de XIIII sous per cascun flori per sa 
provisio sumant DlXXXXvI sous Jaquesos15”.

El mestre Guillem continuà al servei del Rei fins l’any 1473. En la nòmina del 
mes de Juny d’aquell any és inscrit per última vegada amb un haver de 60 sous 
barcelonesos16.

L’esmentat mestre Guillem de Santcerni en entrar en funcions examinà el reial 
pacient i diagnosticà el mal com cataractes.

La cataracta era considerada com “ayga que passa en  l’uyl… que’s gela en la 
nina, e pren se (procedeix de) el buydament del raym (cos ciliar) e tanca’s lo 
forat (pupila) e no pot passar la luu de la visio en fora17”.

En aquestes condicions estava desde feia dos anys l’ull dret. En l’ull esquer nou 
mesos abans el mal no estava tan avançat, donava els símptomes de la cataracta 
incompleta. “Senyal de començament de l’aygua (cataracte) es aquest: que 
veurà lo malalte denant el en semblant de mosques e de cabels e de pols e de 
fum. E encara semblant que els homes son pochs (petits); aparen li rodes que 
pugen e avalen (baixen) denant (devant) cant l’uyl se mena (mou)18”.

Diagnosticat el mal li imposà tot seguit un tractament local, però ignorem els 
col·liris receptats. No devien diferir tanmateix dels que proposaven les obres 
clasiques d’aquell temps: “en lo comensament porg hom lo cap e. l. cors 
ab la medicina que ha nom en arabich cucaya (en els manuscrits llatins es 
nomena pilulae cochae, i Pilulae cochiae a la Concordia Pharmacopolarum 
Barcinonensium, 1589) e ab la yerapigra major (Gerapigra o girapiga, del llatí 
hierapicra), e ab aloe, e fara gargarisme ab ço que tira la flema, e quart  se de 
ventosa e de sagnia, e de vi a beure, e de tot menjar gros e de pex, per ço cor tot 
aço nodreix humor freda e cura. E vaya a bayn soven en dejun. E meta’s en l’uyl 
cotliri de fels de les primeres besties que pusca aver, compost o simple ab aygua 
de fenoyl e ab mel. E majorment de les aus que viuen de rapina que aquels son 

14. A.G.V. Reg. C. 8815, fol 75v.

15. A.G.V. Reg. 8817, fol. 87v - 88.

16. A.G.B. Reg. 8826, fol. 152v.

17. Alcoatí: libre de la figua del uyl. Text català traduït de l’arab per Mestre Joan Jacme. Manuscrit 
del segle xIV, publicat per Lluís Deztany. Barcelona, 1933, fol. xxIx.

18. Alcoatí, lloc citat, fol. xxIxv.
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cels que molt referen l’aygua (cataracta) e conforten la vista. E encara val a aço 
que meta hom en l’uyl oli de balsamire e oli de petrolisini (“Oleum petroleum” 
en els manuscrits llatins). Item val a aço el sagapin (“Sacopenium”), el pebre 
lonch, a armoniac (goma amoníaca) e açever19”.

No podent conformarse la Reina Joana Enríquez amb el tractament establert per 
l’oculista, faltat d’eficàcia, repugnant-li tota idea d’intervenció cruenta, solicità el 
parer d’un segon especialista. 

El mestre Ferrando de Burgos, segon oculista cridat en consulta.

A la calma amb que s’actuava abans de conèixer la causa de la ceguera del 
monarca, seguí la frisança per curar el mal al conèixer que era degut a cataracta.

Al cap d’un mes d’actuar Mestre Guillem de Santcerni, a sol·licitud de la Reina o 
per iniciativa del seu pare Don Fadrique, un segon especialista es dirigí a la Cort 
de Joan II. Era el mes de juny de l’any 1467 quan “mestre Ferrando de Burgos, 
mestre de ulls”, és posà en contacte del cec monarca. Amb tal motiu el tresorer 
anotava en el seu llibre de comptabilitat: “doni a mestre Ferrando de Burgos, 
mestre de ulls, familiar de casa del S. rey CC solidos jaquesos los quals la dita 
S. r.ª, loctinent general, de paraula li mana donar en la ciutat de Çaragoça 
graciosament en subvencio de sa despesa….. a 16 dias del prop pasat mes de 
juny, any MCCCClXvII”20.

La medicació proposada per el nou consultat no donà més rendiment que la 
prodigada per Santcerni. Entretant s’extenia el desesper del malalt per la total 
ceguesa. 

Invocació a Santa Engràcia demanant la curació de la ceguera

Desenganyat de l’eficàcia dels humans remeis, estant  Joan II en la ciutat de 
Saragossa implorà la protecció divina per mediació de la gloriosa verge Santa 
Engràcia, i volgué que els seus ulls toquessin l’instrument del seu martiri, el clau 
amb el que els esbirros traspassaren el cap de la màrtir aragonesa. 

És falsa l’antiga declaració de  Martín Carrillo21 en qué s’afirmava que amb el 
sol adjutori de la Santa Joan II recobrà la vista. Així mateix es fals que, per a 
rememorar el miracle i volent donar més esplendor al culte de la màrtir, ordenés 
el rei en el seu testament edificar un convent de l’ordre de Sant Jeroni al costat 
de l’església que guarda les reliquies, perquè és lo cert que llavors el Rei no curà 
del seu mal. Si ell invocà a aquella Santa amb predilecció, fou per la devoció 
que d’antic li professava, com ho acredita que amb anterioritat, en 1458, ja 
s’interesava en el traspàs d’aquella església de Santa Engràcia i dels innumerables 
màrtirs de Saragossa a l’ordre de Sant Jeroni. Per tal motiu el 30 de juny del 

19. Alcoatí, lloc citat, fol. xxxv.

20. A.G.V Reg. C. 8816, fol. 24v.

21. Martín Carrillo: Historia del glorioso San valero obispo de la ciudad de Çaragoça. En zaragoza 
por Juan de Lanaja y Quartanet, 1615, pág. 66.
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1459 va comunicar al pare prior general del monastir de Sant Bartomeu de 
Cipiana, la satisfacció que experimentava al tenir noticia de l’acceptació de tal 
oferta després de conèixer l’informe dels frares que visitaren l’església i les seves 
dependències22.

Com a conseqüència d’aquella acceptació, inicià les gestions pertinents prop 
del Sant Pare23, però com que aquestes no donaren el resultat desitjat, per 
l’oposició de Pere Torrelles, ardiaca d’aquella església, foren reanudades a la 
mort, en 1469, de dit ardiaca. Tantmateix, en tal ocasió el Papa Paulo II no donà 
les butlles sol·licitades per a proveir la vacant amb la persona idònia que facilités 
dit traspàs24. Per aquestes circumstancies el Rei no pogué realitzar el seu antic 
projecte i l’encomanà als seus succesors en una de les clàusules testamentaries. 

Joan de Ribesaltes, protofísic, reclama l’intervensió cruenta per a curar la 
ceguera del Rei (oposició per part de la Reina).

Fracasats els tractaments mèdics i no mereixent el diví benefici d’una miraculosa 
curació, el protofísic reclamà com a única solució eficaç la intervenció cruenta, 
a la que la reina Joana s’hi oposà. Perquè “avia de ser con fierros, la reina que 
mucho le amava temiendo el dolor que avia de sentir, diferia de dia en dia la 
cura porque le podia traer otro mayor mal y peligro de la vista”25.

No anava desencaminada la Reina, ja que desconeixent-se l’anestèsia, l’operació 
era dolorosa, i ignorant-se el principi científic de l’asèpsia i l’antisèpsia, la infecció, 
freqüent, podia proporcionar-li major mal. El sentir general era conforme al de 
la sobirana, però la majoria de cataractosos, abans de resignar-se a perpètua 
ceguesa, preferien posar-se en mans d’un operador itinerari quan passava per la 
comarca, procurant el propi interessat, o els seus parents, de convèncer-se que el 
pràctic o cirurgià obrant de bona fe i per considerar-se segur de l’obra que oferia, 
no tenia inconvenient en condicionar el cobro dels seus honoraris al resultat 
operatori. I com era costum refrendar devant d’autoritat fedataria tal pacte, es 
fàcil, resseguint els protocols notarials, trobar contractes de tal naturalesa.

Com a mostra reproduïm tres actes notarials exemplars. Una d’elles26 firmada 
a Saragossa entre l’oculista Diego de Morales, maestro en cirugia natural de 
Cordova, habitant agora en la ciudad de Çaragoça, i Manuel Dezgran, habitador 
de la ciudat de valencia, comprometen-se el cirurgià a curar la malaltia de 
vuestros guellos, y es a saber que no havedes la vista clara segun soliades 
haver, i el malalt a pagar-li un cop curat, cien florines d’oro de Aragon e ultra 
una pieza de Panyo de mellines (Malinas) mercaderas, firmat a Saragossa el 27 
de febrer del 1384.

22. A.C.A. Reg. 3407, fol. 120v.

23. A.C.A. Reg. 3406, fol.137v; 3408, fol. 66v.

24. A.C.A. Reg. 3449, fol. 93, 94, 95 i 96v.

25. L. Galíndez de Carvajal. Crónica de Enrique Iv. Ed. y estudio por el Dr. Juan Torres Fontes. 
Murcia, 1946, pàg. 320.

26. Arxiu de Protocols de Saragossa-Notari Rodrigo Alfonso. Acta publicada per Francisco Layna 
Serrano. Rev. de Especialidades Médicas. Any xx, pàg. 418.
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La segona acta notarial, encara inèdita, és una concordia firmada entre el 
Reverend mestre Bartomeu Alcalis, mestre en arts i medicina i el senyor Pere 
rigau, frener de la ciutat de Barcelona, de part altra, per raho de la cura 
fahedora en cobrar vista dit rigau, si hi veu d’un ull li pagarà quoranta ducats 
dor, si hi veu dels dos ulls cinquanta ducats d’or, ultra mes ha de pagar totes les 
medecines necessaries e que seran menester per dita cura. Firmat en Barcelona 
el 23 de Juliol de l’any 1532. 

La tercera acta es una capitulació subscrita, a 13 de març de 1536, davant el 
notari de Barcelona Benet Joan, entre Gabriel Mestre, botiguer de teles, ciutadà 
de Barcelona, i Bàrbara, muller sua, d’una part, i Jaume Monsano, metge de la 
ciutat de Marsella, del regne de França, de part altra, sobre la cura que farà a 
rafel Mestre, fill de l’anterior matrimoni, de edat aproximada de 15 anys, orb 
(cec) dels dos ulls. Monsano es compromet amb l’ajuda de Déu, fer cobrat vista 
al dit Rafel amb les següents condicions: si veu dels dos ulls, per els seus treballs 
i medecines li pagaran 40 ducats d’or, si cura només un ull sols estaran obligats 
a donar-li 30 ducats, i si per cas no hi veu de cap ull res tindran que abonar, ni 
per cures, ni per medecines ni per cap altre concepte.  

Com es pot veure en cadascun dels anteriors contractes, es supedità la consegüent 
reducció o supressió total d’honoraris a la possibilitat d’un parcial o total fracàs 
operatori. 

El protofísic Joan de ribesaltes, volent les màximes seguretats, prengué les 
garanties precises per a cerciorar-se de l’habilitat del facultatiu a qui havia de 
confiar el seu reial client. De quina manera ho logrà s’explica a continuació.

Joan de Ribesaltes pren totes les precaucions per a demostrar a la família 
reial la suficiència de l’operador i l’innocuïtat de l’operació.

A finals de l’any 1467, trobant-se la Reina a Tarragona i, per tant, impossibilitada 
de suplir amb la seva diligència el defecte físic del Rei, novament el protofísic 
Joan de ribesaltes va aprofitar el fet de estar prop del monarca per  aconsellar-
li que decidís posar remei al seu mal amb la intervenció quirúrgica. El que així 
aconsellava tenia ja escollit el cirurgià i sabia, per experiència, el partit que se’n 
podia treure si el Rei es posava en les seves mans.

Era aquesta persona escollida per Ribesaltes un jueu de lleida pèrit en l’operació 
de les cataractes. Ribesaltes el coneixía prou be de quan tots dos residien a redós 
de la univesitària ciutat de Lleida, lloc a on el va anar a cercar Joan II per a fer-lo 
metge de Cort i després proclamar-lo el seu protofísic.

Per a tranquil·litzar a la Reina i convèncer al Rei, va proposar sotmetre l’especialista 
a una prèvia demostració d’habilitat.
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Notícia de la prèvia demostració de perícia a que va ésser sotmès l’oculista 
proposat per operar les cataractes a Joan II.

“Un medico de los oios es venido el qual según dizen maestro ribesaltes et 
maestro Pedro de la Cabra obra muy singularmente de agulla que ha obrado los 
oios de dos veios ciegos devant de ellos, el uno de la edad del Senyor rey, los 
quales vehien perfectissimanent et la setmana que viene obrara al senyor rey 
que Deus conservet”.

La nota final de la carta ens assabenta que el metge en principi elegit per operar 
les cataractes del Rei, demostrà ésser mereixedor d’encomi, tant per la tècnica 
operatoria, “obrar muy singularment de agulla”, com per el curs posterior dels 
dos malalts operats, ja que “vehien perfectament”. Tan afalagadors resultats 
foren comunicats al Rei pels perits dictaminadors, el mestre ribesaltes i el mestre 
Pedro de la Cabra, i el monarca, frisós, determinà, després que li expliquessin 
qui era aquell expert operador, empendre sense demora la seva cura.

El mestre Crescas Abnarrabí de Lleida, tercer oculista cridat en consulta i 
operador de les cataractes de Joan II.

El tercer facultatiu cridat en consulta a Saragossa per atendre el Rei Joan fou el 
ja esmentat jueu lleidatà Crescas Abnarrabí, savi en art d’astrologia i metge de 
mal d’ulls.

Acompanyat pel protofísic Joan de Ribesaltes, Crescas fou introduït a la cambra 
reial. L’arribada del que havia provat la seva habilitat quirúrgica era esperada 
amb impaciència pel monarca, que tenia al seu costat l’assalariat oculista Mestre 
Guillem de Santcerni, que devia estar quelcom avergonyit de la seva imperfecta 
formació professional, que li impedia practicar la cirurgia de l’especialitat.

Examinats els ulls del monarca, després de confirmar que les cataractes eren la 
causa de la ceguera, de comprovar el caràcter de les mateixes i de constatar que 
aquestes reunien les condicions indispensables per a que el tractament quirúrgic 
fos eficaç, proposà com únic remei possible l’operació d’agullar l’ull.

En resum, després de comprovar que persistia íntegre el reflexe pupilar, l’existència 
d’una bona percepció lluminosa i l’absència d’infecció ocular, proposà l’operació, 
sense descuidar-se de fer present els perills que comportava la intervenció. 
Tots aquests extrems són recordats pel propi Crescas Abnarrabí en els següents 
termes: “vostra senyoria sab jo so stat dels pus forts en opinio de agullar, e avie 
a bo metres en algun perill per atquirir una tant excellent cosa con  es la vista”. 

Decidit Joan II a confiar-se en la perícia de Crescas, aquest va fixar per dur a 
terme l’operació de la cataracta, la primera desena de febrer de l’any 1468, 
es a dir, la setmana següent a les operacions de prova. En una carta escrita a 
Saragossa el 2 de febrer es diu: “la semana que viene obrara el senyor rei”. Però  
aquesta data no passà d’ésser una proposta. La malaltia (càncer) de la reina 
Joana Enríquez s’agravà i morí a Saragossa el 13 de febrer. Els darrers dies 
d’aquell mes el Rei, estant a Tarragona, es posà malalt, essent cridat el mestre 
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Felip Soldevila, de Lleida, i el mestre Pedro de la Cabra a fi de que, junts amb el 
protofísic ribesaltes, el mediquessin27.

Segurament no varen ésser aquestes les úniques causes de l’aplaçament de 
l’operació ocular. Raons imprevistes de la guerra no degueren faltar. Crescas 
Abnarrabí es va referir tembé a aquestes dilacions: “altres jornades agues 
desliberat vostra senyoria pero en totes a agut empatg”. 

OPERACIÓ DE LA CATARACTA DE L’ULL DRET.

Finalment es pogué arribar a la “jornada electisima del XI de setembre (1468)”, 
que era diumenge, i “entre les vII e vIII hores abans mig jorn” Crescas Abnarrabí 
abaté la cataracta de l’ull dret, o per dir-ho amb els propis termes de l’operador: 
“agullà l’ull dret”, derivant el verb agullar del sustantiu agulla.

Joan II va ser operat a Saragossa,  on hi regnava la pau, o al menys era lluny 
del teatre d’operacions militars. El lloc, la propia residència reial, el palau de 
l’Aljaferia, encara subsistent, sabent-se que fou feta cara al sol.

El feliç resultat operatori de la cataracta de l’ull dret es comunicat a autoritats 
i familiars.

Familiars, autoritats, prelats i cabildos foren assabentats tot seguit de l’èxit 
operatori, i per que el poble pogués exterioritzar el seu contentament per la 
recobrada visió del monarca, les autoritats civils organitzaren festeigs populars 
amb il·luminacions públiques, traques de joia i, també, amb eclesiàstiques 
pregaries en acció de gràcies: “Dijous Xv. de setembre, a vIIII. hores de nit, 
thocaren les campanes en la seu e parroquies, com lo senyor rey avia cobrat la 
vista; e lo divendres en la nit alimares,  coets; e lo disapte festa colent fins a 
mig jorn, professo general a la verge Maria de Gracia”. Aquests foren els actes 
celebrats a València segons relació d’un testimoni de vista28.

El mateix 11 de setembre el monarca, amb sengles cartes, participà a amics i 
familiars el faust succés. En la dirigida a l’Abat de Poblet, fra Miquel Delgado, li 
diu: “Huy diumenge entre les vII. e vIII. hores abans de mig jorn nos disponguem 
a la prova del hun de nostres ulls, ço es del ull dret que no demostrava axi bona 
disposicio de ullar com laltre, e de fet, metent la cosa en exequcio, aparellades 
les coses que eren menester, lo Mestre que aci tenim feu la obra axi destrament 
e ab prudencia, que fou par ell relevada la catarata quens donava impediment a 
la vista la qual levada vehem e haguem noticia de les coses quens eren devant 
representades, sens que alteracio alguna no es sobrevengues en la persona 
nostra abans com apres passat mig jorn nos fos feta la visitacio, trobam milloria 
en la vista”. Aquesta carta, escrita pel secretari Joan de Santiordi, fou signada a 
Saragossa el 11-Ix-1468 per la pròpia mà del monarca29.

27. A.G.V. Reg. C. 8817, fol. 36-41v.

28. Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, pàg. 354.

29. A.N.M. Cartes reials de Poblet, nº 356.
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Una altra carta, com la anterior escrita també el mateix dia, va ser dirigida a la 
duquesa de Milà30, Donya Blanca Maria31, viuda del duc Francesco Sforza. 
En aquesta el Rei es complau explicant que per un baró certament molt provat i 
amb el seu artifici e indústria, va ésser tornat a la primitiva llum de l’ull dret, que 
feia molt temps que estava privat de la seva funció. 

Esperant la sortida del correu la carta va quedar retinguda. El 8 d’octubre encara 
era a Saragossa, la qual cosa va fer que l’impacient monarca hi fés afegir: “amb 
el Divi adjutori avui empendrem la cura de l’altre ull que careix de llum”.

A la vista de l’èxit operatori de l’ull dret el propi monarca exigeix la immediata 
operació de l’ull esquer.

El coratjós monarca no podia acontentar-se amb la vista recobrada de l’ull dret. 
Conseqüentment es mostrava impacient per recuperar la llum de l’ull esquer, però 
en aquest punt discrepaven malalt i facultatiu. El rei anava ràpidament al seu 
objectiu, recuperar la visió binocular, mentre que el cirurgià, pretextant assegurar 
un bon resultat operatori i sense complicacions, donava allargues invocant el 
tenir que fer les observacions astrològiques adequades per trobar, reseguint tot el 
sistema planetari, el  dia a propòsit.

En aquell temps s’atribuïa la més gran importància a la posició astral, considerant-
se nefasta la conjunció dels planetes.

Ara bé, Joan II, que no s’atenia a les consideracions astrològiques, demanà per 
a data inmediata l’operació de l’ull esquer. Però Crescas Abnarrabí, no sabem 
si convençut de l’influència astral, o per temor d’un possible fracàs en la nova 
intervenció, que en aquest cas s’en ressentiria el seu prestigi i els favors que 
disfrutava, li contestà amb una carta, datada a Lleida el 28 de setembre del 
1468, en la que diplomàticament tractà de convèncer al monarca: “en aquesta 
minva de octubre no ha jornada tan electa com fonch lo XI de setembre car 
aquella era molt singular que de aquest gran temps no sera semblant e passara 
mes de XII anys”. 

Segurament pensava que, tenint el Rei 70 anys, en la futura i suposada data més 
bona aquest ja no fóra viu. En defensa de la seva proposta i procurant calmar la 
impaciència del sobirà, va adduir textes de l’antic testament: “pus Deu vos a fet 
gracia, vostra senyoria veu be, par a mi devia vostra exellencia esperar temps 
elect”, induint-lo a conformarse amb lo que “dien los filosofos, que la vista cosa 
necessaria es, mas aver dos ulls solament es de bons effectes, e pus lo necesari 
hom ha, nos deu hom metre en duptes de perill”. 

Amb aquesta filosòfica astúcia Crecas s’escudava, i per si el Rei no es deixava 
convèncer i persistia en el comminatori mandat, hi afegia: “jo e mirat en aquest 
minvant aixis com me mana vostra senyoria, e lo millor jorn es dimecres XII de 

30. La carta dirigida a la duquesa de Milà arribà al seu destí i avui encara es guarda a l’Archivo di 
Stato. Soti, Est. Aragona. Referèn. P. Pansier. Collectio ophtalmologica veterum Auctorum. Fascicle 
VII, pàg. 117.

31. Donya Blanca era mare de Donya Ipòlita Maria, casada amb Alfonsello, fill primogènit de 
Ferrante de nàpols (Fernando I de Calabria, rei de Nàpols), nebot de Joan II.
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octubre tres hores e miga apres mitg jorn, e aquesta es la millor de aquesta 
minva”. El Rei, que no estava per filosofies i anava a la part pràctica, va escollir 
la data provisionalment fixada. Així, el 12 d’octubre del 1468 va ser novament 
operat, aquesta vegada de la cataracta de l’ull esquer, amb el mateix feliç resultat 
que s’havia obtingut un mes abans en l’ull dret. 

Després de cada operació el mestre Crescas Abnarrabí retornava al seu habitual 
domicili, establert en la ciutat de Lleida, deixant les instruccions precises al mestre 
Guillem de Santcerni, únic oculista que disfrutava, com a servidor continu del 
Rei, de nòmina fixa en la Casa reial. 

Els èxits de les intervencions realitzades per Crescas Abnarrabí ens demostren 
que, possiblement, era ell un dels cirurgians a qui l’expèriencia havia ensenyat 
que l’infecció s’evitava operant amb una agulla previament inmersa en un líquid 
especial. Tan la identitat d’aquest com el procediment no foren divulgats, per no 
afavorir als seus competidors, particularment als no jueus.

La noticia que transcrivim a continuació ens fa pensar que, possiblement, també 
preparava el camp operatori de manera adequada. El 14 d’octubre de l’any 
1468, amb albarà de escrivà de ració signat a Saragossa, el Rei manà pagar a 
Joan de Ribesaltes, protofísic del S. Rei, 120 sous jaquesos per avançaments fets 
per el pagament de certes medicines i confitures, i “Xv. sous per una ampolleta 
de aram, a preu fet, per tenir en aquella certa aygua per als ulls del dit S. 
rey”32.

Era aquesta aigua un col·liri astringent per a descongestionar l’ull o, potser, el 
col·liri que Abnarrabí aplicaba abans d’intervenir amb la finalitat d’evitar que 
s’apostemés l’ull, lo que avui en diriam un antisèptic per a evitar la infecció? 
Possiblement es tractava d’un líquid amb certa acció antisèptica, ja que, encara 
que no ens consta positivament, sabem però d’una manera suficientment certa 
que els malalts operats per Abnarrabí no s’infectaven. 

Per a precisar més sobre la qüestió, direm que les quatre operacions de cataracta 
que successivament va practicar, les dels dos vellets i les dues en la pròpia 
persona del Rei, totes seguiren un curs normal i amb recuperació de la visió. 

Notícies sobre el cirurgià del Rei i el seu germà gran.

Crescas Abnarrabí, nascut a Lleida, cursà la primera ensenyança i els cursos 
superiors d’Arts en la pròpia escola rabínica de Lleida. Després decidí anar a 
estudiar a Saragossa, on no regien les draconianes desposicions imposades als 
jueus de Lleida i on estudiava medicina el seu germà gran, Dolç Abnarrabí. 
Aquest va cursar els estudis mèdics amb professors de la seva pròpia confessió 
judaica. 

Finits els anys d’estudi i pràctica mèdica, Dolç demanà ésser examinat per obtenir 
la llicència que l’habilités per a exercir. Don Joan, aleshores rei de navarra 
i lloctinent del rei d’Aragó, encomanà aquesta missió a Joan de Bordalba, 

32. A.G.V. Reg. 8818, fol. 93v.
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mestre en Arts i Medicina amb residència a Saragossa. A la vista del favorable 
dictamen emès per l’examinador, se li lliurà a Dolç Abnarrabí el títol a Saragossa, 
el 25 de juny de 145633. 

Un cop en possessió del títol, Dolç decidí quedarse a la capital aragonessa, 
establint-hi la seva consulta mèdica i quirúrgica.

Pel que es refereix al germà petit, hem de recordar que el cirurgià de Joan II 
d’Aragó ha rebut diversos noms: Abiatar, Cresques, Creixas,  Creixas Abiatar, 
Crescas Abnar, Crescas Abiatar, Cresques Abiabab, Cresquas, Creisques, 
Cresches, etc. 

El metge oftalmòleg barceloní Simón de Guilleuma va descobrir precisament 
la còpia del títol o llicència que se li expedí. Es troba inserit dins d’un registre 
de la cancelleria reial. Per aquest document sabem que el seu veritable nom 
era Crescas Abnarrabí, que fou a Saragossa on s’imposà en la ciència mèdica 
i que, presentada la seva sol·licitud per a l’exercici de la professió, el Rei don 
Joan II encarregà al seu protofísic Joan de vesach l’examen corresponent. I que, 
en virtud de la relació donada per aquest Mestre en Arts i Medicina, acreditant 
haver-lo trobat apte i suficientment imposat en Arts i Medicina, li concedí reial 
autorització per a exercir lliurement l’art de guarir, tan en el regne d’Aragó, com 
en altre qualsevol lloc dels seus dominis a on desitjés establir-se, lliurant-li la 
corresponent llicència, proveïda del segell reial penjant, en el palau reial de 
València el 16 de març de l’any 145934.

Essent “rabí” una part del cognom, és evident que aquest no indica, com s’ha dit, 
que fos un cap espiritual o un mestre de la llei jueva.

Quant al mencionat protometge Joan de vesach, el rumor públic l’assenyalà, 
falsament, com a culpable de la mort del príncep Carles de viana.  Acusat d’haver-
lo enverinat per ordre de la madrastra del príncep, la reina Joana Enríquez, fou 
detingut, però s’escapà i, passant per Andorra, es va refugiar a França. En veritat, 
el Príncep de Viana morí, en el Palau Reial Major de Barcelona, el 23 de setembre 
de 1461, a l’edat de quaranta-un anys, per causa d’una pleuresia tuberculosa. 

Jacme Çafont registrà (Dietari, fol. 78v.) la mort de Carles de Viana o d’Aragó 
amb aquestes paraules “Dimecres a XXIII de setembre del any M.CCCC.lXI. 
Aquest die entre III e IIII hores del mati, passa desta vida en la gloria del 
paradis la sancta anima del Illustrisim Senyor don Karles primogenit Darago e 
de Sicilia, lo qual fini sos dies en lo palau reyal major de aquesta ciutat de mal 
de pleusulis”.

33. A.C.A. Reg. 3301, fol. 22.
34. A.C.A. Reg. 3364, fol. 138v.
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Crescas Abnarrabí novament a Lleida.

A continuació seguirem casi al peu de la lletra, per la seva autoritat, a Simón de 
Guilleuma. 

“Un cop en possessió del títol o llicència que l’acreditava Mestre en Medicina, 
no volgué romandre a Saragossa sense abans anar a l’encontre dels seus parents, 
que continuaven residint en la ciutat de la seva infància.

Arribat de nou a la ciutat del Segre, es trobà amb la mateixa bulliciosa ciutat 
universitària d’anys enrere, poblada de mestres i deixebles, rica per el seu comerç 
i pròspera agricultura.

En l’àmbit de la jueria, on també regnava l’eufòria, l’esperaven els seus familiars. 
La que un dia deixà mísera i despoblada, anava pel camí d’un total recobrament, 
participant de la prosperitat que regnava fora dels murs del Call. Aquell 
esperançador canvi i l’ambient de satisfacció que mostraven els seus moradors, 
eren deguts a l’evolució que havien experimentat les severes disposicions que 
anteriorment limitaren les activitats de la comunitat jueva.

Als quatre mesos d’ésser coronat Rei de la Confederació catalano-aragonesa, 
Joan II, trobant-se a Lleida i amb l’objectiu de millorar i conservar aquella aljama 
tan despoblada, pobre i en total ruïna, el 2 de novembre de 1458 confirmà a la 
comunitat de jueus tots els privilegis, llibertats, usos i concessions conferits pels 
Reis antecessors seus35.

El dia següent els hi confirmà també l’antiga consuetud d’estar baix la potestat 
del Batlle de la ciutat, en contra de les pretensions dels Paers i el Veguer de 
Lleida36. I lo que fou més importat, quatre dies després va abolir, o millor dit, 
modificà totalment, la dacroniana ordinació de la Reina donya Maria, que havia 
causat la despoblació de l’aljama ilerdenca.

En virtud d’aquest nou estat de coses ordenades per Joan II, el 7 de novembre 
de 1458, i segons es disposa en el tercer apartat de l’ordinació: “els jueus que 
seran examinats i tindran licencia del dit Senyor rey pueden usar de medicina 
e visitar e curar axi los christians com los jueus e altres persones malaltes sens 
impediment algun”.

Aquesta recuperada llibertat de treball, l’evident inici de ressorgiment de l’aljama 
i les súpliques dels familiars i amics, fent-li veure que mancant-hi metges de la 
seva llei a Lleida, al menys de moment, no tindria competidors, acabaren per 
decidir-lo, i allà es quedà”.

Fou, doncs, un fet important que el 7 de novembre de 1458 el rei Joan II 
modifiqués, capítol per capítol, les ordinacions estatuïdes i publicades per la 
reina Maria, essent lloctinent general del antesessor rei Alfons V, contra els jueus 
de l’Aljama de Lleida que limitaven les seves relacions amb els cristians37.

35. A.C.A. Reg. 3363, fol 136v.

36. A.C.A. Reg. 3363, fol 135.

37. A.C.A. Reg. 3441, fol. 24.
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Crescas Abnarrabí va establir el seu consultori mèdic a Lleida, especialitzant-se 
en les malalties dels ulls.

Simón de Guilleuma prossegueix la narració: 

“Instal·lat definitivament a lleida, Crescas es disposà a exercir la seva professió. 
Ben aviat va simultanejar la medicina general amb la cura i cirurgia de les 
malalties dels ulls. 

En el terreny de les especialitats mèdiques, entre les poques que es cultivaven 
en aquell temps, en cap d’elles podia tenir competidors. Totes estaven en el 
més complert abandó per part dels metges i cirurgians. Però l’oftalmologia 
fou la preferida de Crescas Abnarrabí per innata vocació o per ésser la més 
definida de totes les especialitats de llavors? Probablement en l’escolliment 
influí d’una manera decisiva el fet de que, entre totes, aquesta era la més 
sol·licitada pels malalts i, sens dubte també, el haver-li arribat a les oïdes 
el continuat ressò de les lamentacions d’ancians afectats de cataracta, que 
anaven repetint el èxits que amb aquesta indústria adquirí un empíric pràctic 
en temps no gaire llunyà, fets que havien produït sensació en la vila de Cervera 
i que es feren extensius per tota la comarca, alçada en defensa del mencionat 
pràctic ambulant estranger, sense títol que l’emparés, del que molts en profit 
se n’havien servit, enfront l’impossibilitat d’escollir-en de millor, perquè no n’hi  
havia cap.

Era aquest pràctic un francès, mestre Johan, que l’any 1434 s’havia  personat a 
la vila de Cervera aprofitant l’ocasió de les fires que, pel mes de novembre, s’hi 
celebraven anyalment. Allí hi anà disposat a treballar. I, en efecte, exercí la seva 
especialitat en favor dels malalts dels ulls i d’una manera especial dels afectats 
de cataractes. Malauradament fou pres per ordre del Governador de Catalunya, 
al·legant-se que les Constitucions del Principat prohibien i sancionaven exercir 
la Medicina no sent metge o fins que hom fos examinat per mestres en dit art. 

En defensa del Mestre Johan es presentà davant el Consell Municipal, n’Andreu 
Dagremuntell, al·legant que el Mestre Johan no estava comprès en l’articulat 
d’aquella Constitució, atès que ell no obrava per ciència, sinó per operació 
manual, i com sigui que l’al·ludit mestre, desconeixent la llengua catalana, no 
sabia ni podia interposar un recurs, ell, notari de la vila de Cervera, en nom de 
l’acusat suplicà es proveís lo més honorable i avantatjós per aquell bon home 
que era estranger. 

El Consell Municipal, en sessió celebrada el 19 de novembre de 1434, acordà 
que els Paers s’entrevistessin amb el Governador per a suplicar-li el deixés en 
llibertat, atès que mestre Johan no feia, ni acostumava fer, més que bé, i que 
ell, com tots els que concorrien a aquella fira venien, sans i confiant en la 
seguretat de la vila, per a fer bones i útils accions, i que el dit i inofensiu mestre 
Johan no fos molestat ni privat de treballar. 

Un cop alliberat, el mestre Johan degué optar per allunyar-se i repassar la 
frontera, deixant els malalts dels ulls sense metge que els assistís i cirurgià 
que els operés”.
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Sobre la vida de Joan II d’Aragó després de l’operació de les cataractes. 

Rehabilitada la visió i el vigor després de set mesos d’una llarga convalescència, 
el monarca emprengué la darrera etapa de la campanya militar catalana.

La guerra contra els catalans arribà a la seva fi el 17 d’octubre de 1472, quan el 
Rei  Joan i el seu exèrcit victoriós feren la pactada entrada tiomfal a Barcelona. 

El rei evità tot acte de venjança, tal com havia promés, captant-se l’afecte dels 
catalans, entre els que volgué viure la resta de la seva vida, aposentant-se al 
Palau episcopal de Barcelona. 

Desfrutant d’una relativa bona visió llunyana, a Barcelona es va enamorar de 
Francina ros, filla de mossèn Johan ros, doctor en lleis i en aquells moments 
canceller del Rei encarregat de la reial cancelleria. El decrèpit monarca, sense 
temor al ridícul popularitzà el fantasiós projecte d’una tercera boda reial. La 
demanda de matrimoni la va fer, el 30 de desembre de 1477, per mitjà d’una 
carta escrita pel seu secretari Coloma i signada pel propi monarca. 

El rei recobrà l’afició cinegètica. En plena senectut, als 80 anys, rememorant 
aquell delit juvenil per cavalcar corrent mont, emprengué, voltat de palatins i 
munters, la desafortunada sortida per anar a caçar que li provocà la seva darrera 
malaltia. 

En efecte, el 10 de desembre de 1478 sortí de Barcelona amb la idea de gaudir 
caçant. Però en arribar el dia 12 a Sitges el mal de peus, el poagre, el deturà. El 
14 deixà el llit i continuà l’excursió. El 16, sempre cavalcant, arribà al castell de 
Calafell, on li tenien una peça preparada, un porc senglar. El dia, plujós i amb un 
vent fred, l’emmalaltí i l’obligà a guardar llit, començant-li un mal de queixal. El 
dia 17, malgrat la persistència de les mateixes males condicions atmosfèriques 
del dia anterior, feu via cavalcant fins al bosc de Canyelles, esperant trobar-hi el 
porc fer que li tenien reservat. Però, no podent suportar la rudesa del dia, hagué 
de retirar-se al Castell de Canyelles, allitant-se per temperar la fredor del seu 
fatigat cos.

Per la tarda del mateix dia 17 emprengué el camí fins a vilafranca, on el seu 
refredat l’obligà, altra vegada, a ficar-se al llit, recruant-se el mal de poagre i el 
mal de queixal.

El dia següent, 18 de desembre, reclamà l’assistència del seu protofísisc, el 
mestre Gabriel Miró, i la d’un cirurgià. Encara que no consta el nom d’aquest 
pràctic, hom suposa que fou en Pere Corts, ja que en aquell temps era el seu 
barber protocirurgià, “e asi los dits phisich i cyrurgich li miraren la barra e 
veench al parer llur dintre aquella una esquerda de os del hun caxal, lo dit 
cyrurgia present lo dit physich, ab unes tanalles petites de barber, tan leuger 
e delicadament com poch li arranca la dita esquerda de os e no pas lo caixal 
axi com volen dir alguns”, segons relatà el reial notari i arxiver Pere Miquel 



28 Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 11-30, ISSN: 0213-0718

Josep Mª Simón-Tor; Josep Mª Simón-Castellví; Sara Isabel Simón-Castellví; Guillermo Simón-Castellví; 
Cristina Simón-Castellví; Esteban Pertejo-Fernández

Carbonell, de qui copiem aquestes notes38, afegint que passà la resta del dia i 
la nit amb gran perill de mort. 

Després de tants incidents, determinà posar terme al seu deport cinegètic. Per 
consegüent, el dia 21 de desembre feu dreta via, cavalcant, per arribar el 23 a 
Barcelona. 

Malaltia i mort del Rei.

El 5 de gener es ficà al llit per a no llevar-se mai més. La seva afecció 
broncopulmonar s’anà empitjorant, amb tos, expectoració abundant i altes 
temperatures. La ciència del seu protofísic Gabriel Miró, les consultes amb els 
més afamats metges de la Ciutat Comtal, el concurs del mestre Jaffudà Albala, 
metge jueu fet venir expressament de la vila de Solsona per decisió del Consell 
de XXXII Prohoms, no bastaren per aturar el mal i reanimar aquel vell organisme, 
produint-se el fatal traspàs, segons el reial notari Jacme Çafont39, en el Palau 
Episcopal de Barcelona a les VII hores del dimarts 19 de gener de 1479. El rei 
Joan II d’Aragó fou doncs, curiosament, el monarca medieval que morí a l’edat 
més avançada, als vuitanta anys (no com erròneament s’ha dit quan n’havia 
complert 81, 82 o 83).

El cadàver del monarca, després d’embalsamat pel cirurgià Joan ribes i perfumat 
amb benjuí i altres essències, fou exposat durant nou dies en el saló del Tinell 
del Palau reial Major, convertit en capella ardent. Fou enterrat en l’església del 
monastir de Santa Maria de Poblet, Tarragona. 

El rei En Joan II va morir havent conservat fins a la fi així la vista com les facultats 
mentals, però tant pobre, que fou necessària la venda d’or i argent de joies reials 
per poder organitzar les solemnes exèquies que se li feren.
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ASPECTES SANITARIS HISTÒRICS DE VALL D’HEBRON,  
HOSPITAL DE LA MUNTANYA DE COLLSEROLA 

DE FÀBrEGUES-BoIXAr, oriol

neuròleg responsable Unitat de Parkinson i altres Trastorns del Moviment,  
Servei de neurologia, Hospital Universitari vall d’Hebron. 

OBJECTIU: Descriure els aspectes sanitaris històrics de Vall d’Hebron. 

MÈTODE: Revisió de la bibliografia publicada sobre l’Hospital Vall d’Hebron i de 
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i de la documentació conservada en els Arxius 
Històric de la Ciutat de Barcelona, Diocesà de Barcelona i Històric del Centre 
Excursionista de Catalunya, i Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya i recollida 
dels aspectes sanitaris. 

RESULTATS: 

Sant Jeroni de la Vall d’Hebron

L`Hospital Universitari Vall d’Hebron ha commemorat el seu 60 aniversari. 
L’hospital va ser inaugurat el 5 d’octubre de 1955, aleshores anomenat Residencia 
Francisco Franco. Després amb la democràcia adoptaria el nom d’Hospital Vall 
d’Hebron. 

L’hospital s’alça edificat en terrenys propietat de l’Estat quan el destinà a Complex 
Sanitari de la Seguretat Social, en temps de la dictadura, que anteriorment, 
abans de la desamortització, havien estat una dependència agrícola -la Granja 
Nova- del reial monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron de l’orde jerònim. 
La producció agrícola de la qual, com de la resta de propietats del monestir, 
es destinava a sufragar les necessitats i activitats del mateix, entre les que en 
desataquem els aspectes sanitaris. 

Si bé l’orde jerònim és essencialment contemplatiu, els monjos també construïen 
en els seus monestirs infermeries i hospitals amb les seves respectives botiques on 
es guarien els religiosos malalts i s’exercia la caritat amb els pobres i necessitats 
de l’indret; i amb aquestes dependències es dotà el monestir de Vall d’Hebron 
com especifica amb precisió el bisbe de Lleida Guerau de Requesens comissari 
del papa Climent VII en un pergamí datat el 27 d’agost de 1393. Cal dir que per 
causa del que s’anomenà “Cisma d’Occident”, amb pontífex  al mateix temps a 
Roma i a Avignon, aquest Climent VII, papa a Avignon, està considerat com a 
“antipapa”, a la llista pontificia acceptada actualment. 

El monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron fou fundat el 1393 per la reina 
Violant de Bar, segona muller del rei Joan I de la Confederació Catalana, en 
el que era un paratge tranquil, frescal i saludable dels vessants de la serra de 
Collserola on s’hi refugiaven ermitans. Procedents potser de Palestina o establerts 
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per sant Paulí de Nola, al seu pas per Barcelona, com fa la tradició, o bé fugits 
de l’antisemitisme i dels primers pogroms de Barcelona. La presència d’una 
llosa incrustada a la façana de l’església de Sant Genís dels Agudells amb la 
incisió d’un peix d’aspecte paleocristià suggereix un poblament més antic, i s’ha 
considerat el possible pas d’una via romana que s’endinsaria vers la Tarraconense 
tot travessant el “Coll de S’erola”, unint l’antic Castro Octavianus (Sant Cugat 
del Vallès) amb Barcelona. El nom d’Hebron és bíblic, i anterior als jerònims. És 
possible que els ermitans, li posessin evocant Terra Santa. Els jerònims que van 
anar a Badalona, de fet, van rebatejar la vall on s’instal·laren amb el nom de la 
Vall de Betlem. 

Del monestir de Sant Jeroni de Vall d’Hebron avui només en romanen vestigis, 
runes, al voltant de la benzinera de la carretera de l’Arrabassada, més amunt 
de l’hospital, i una capella, de sant Onofre, encara dempeus. Se’n conserven un 
clau de volta amb l’escut reial, capitells i peces de ceràmica als museus Vicenç 
Ros de Martorell i Històric de la Ciutat de Barcelona. El seu arxiu ha estat molt 
malmès. Se’n conserva documentació als Arxius Històric del Centre Excursionista 
de Catalunya, Diocesà i Històric de la Ciutat de Barcelona. El canonge Gaietà 
Barraquer Roviralta, germà de Lluís Barraquer Roviralta fundador de la neurologia 
catalana, en fotografià un segell, i en un armorial dels segles xVI-xVII es conserva 
el seu escut. A l’escut s’hi poden veure les armes de la reina fundadora i sant 
Jeroni que guareix un lleó, rampant, senyal de l’orde jerònim, en treure-li una 
espina de la pota. 

La butlla de fundació del monestir és del 1393, les obres començaren l’any 
següent i s’allargaren molts anys, amb parades i represes, que justifiquen els 
diferents estils del conjunt. El monestir era constituït bàsicament per dos  grans 
edificis amb l’església, un temple d’estil gòtic català i de façana barroca, amb 
un campanar de dos cossos acabat amb un pinacle de rajola de València, també 
barroc, i el claustre. Tal com descriu el canonge Gaietà Barraquer Roviralta, en 
l’edifici principal hi havien les cel·les i els serveis de la comunitat, que al segle 
xVII estava constituïda per més d’una vintena de frares. Al pis alt de l’edifici 
principal hi havia la infermeria dels frares, l’apotecaria o farmàcia, un parell 
d’habitacions, i alguna cel·la. Hi havia també una llibreria important. 

A l’altre edifici, de dependències, als baixos tenia un portal rodó que duia a 
les cuines i al passadís d’accés a l’església. El primer i el segon pis servien 
d’habitació als empleats del monestir i tenien l’entrada pel costat, al damunt de 
la fusteria; i, el pis alt, es destinava a allotjament dels hostes de la comunitat. Al 
costat de muntanya del pati, un carrer de cases senzilles s’iniciava amb l’hostal 
o albergueria (la Casa d’en Badia), l’hospital de pobres (refugi d’acolliment lliure) 
i l’estable (quadra per a cavalls i muls dels visitants). 

A la fi de l’antic règim, amb l’arribada dels ideals revolucionaris francesos amb 
Napoleó i per raons de la guerra, en considerar el monestir refugi antinapoleònic, i 
de l’anticlericalisme, el 12 d’agost de 1808, el monestir fou incendiat per soldats 
francesos menats pel general Lechi de Barcelona. Després de l’incendi romangué 
abandonat, fins el 1809 que s’inicià seva rehabilitació en temps del mariscal 
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Macdonald. Els monjos hi retornaren el 25 de febrer de 1811 i a la fi de la 
guerra recuperaren la vida conventual. Els recels per l’actuació d’alguns religiosos 
contra el règim constitucional provocaren una sèrie de mesures anticlericals com 
l’abolició del fur eclesiàstic, la reexpulsió dels jesuïtes i les facilitats per a la 
secularització dels regulars. 

El mes d’octubre de 1820 el govern suprimí els monestirs dels ordes monàstics, i 
el dia 25 es dispersà de nou la comunitat de la Vall d’Hebron. Totes les propietats 
i béns mobles i immobles foren desamortitzats a favor de l’Estat i foren tretes 
tot seguit a subhasta. El 1823, amb la reinstauració de la Regència s’acordà 
retornar als monestirs i convents els béns usurpats. El 15 de març de 1824 
es constituïa novament en regla la comunitat. Fou abandonat definitivament 
pels darrers monjos el 26 de juliol de 1835, arran de la primera bullanga, i 
desamortitzat el 25 de setembre de l’any 1835. La Comisión d’Intendència de 
Barcelona s’apropià de tots els béns dels monestirs tancats o abandonats, alguns 
béns anaren a parar a la Desamortització, venuts a encant públic. El monestir fou 
subhastat públicament el 1836 i s’anà enrunant. 

Hospital de pobres 

Com s’esdevenia aleshores al voltant d’altres monestirs, catedrals, camins i nuclis 
urbans, el monestir de Sant Jeroni de Vall d’Hebron comptava amb un hospital de 
Pobres. Els ordes religiosos cristians incloïen l’Hospitalitat i l’Atenció als malalts, 
en el seu sentit caritatiu i pietós. El monestir atenia i oferia hospitalitat, aixopluc 
i donava menjar als pobres i peregrins, transeünts i malalts del l’antic camí de 
Collserola que passava pel davant del monestir. Els allotjava i alimentava en 
especial en l’aplec que s’organitzava la diada de Sant Jeroni, el 30 de setembre, 
en que s’hi reunien un i dos centenars. 

Si bé una provisió del rei Joan II, del 12 de novembre del 1478, obligava els 
vianants desviar-los del monestir: “Davant nostre majestat ha estat exposat,  per 
part del prior i frares del monestir de Sant Jeroni, nomenat de la Vall d’Hebron i 
situat en territori de la ciutat, que per causa d’alguna gent, tant homes com dones, 
que deixant  lo camí reial que va per Collserola, es desvien fent camí pel monestir, 
per anar a Sant Cugat i a l’ermita de Sant Adjutori o Mare de Déu del Bosc, 
produeixen inconvenients i desmanes al monestir, de tal manera que impedeixen 
i torben, primerament el Sant Ofici Diví, i després destrueixen els horts i les 
vinyes en temps dels raïms, les fruites i les hortalisses. És forçat també, que quan 
arriben al monestir, és obligat donar-los de menjar pels frares. Però per la pobresa 
del monestir, no els dónen tot el què demanen alguns desvergonyits, dient mil 
improperis, i quan els reprenen, el mal que fan a les seves propietats, responen 
que faran el que voldran. Per los quals fets es demana que, els feligresos no féssin 
servir el carni del monestir per anar a Sant Cugat, amb un ban o crida pública 
sota pena de mil florins de multa.” 

L’hospital s’alçava al costat de muntanya del pati del monestir, on hi havia 
una rengla de cases, la primera, l’Hostal d’en Badia, l’albergueria, i li seguia 
l’hospital, refugi d’acolliment lliure i l’estable, quadra per a cavalls i muls dels 
visitants. L’estiu de 1615 es construí l’edifici de dos pisos amb bigues de roure, 



34 Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 31-42, ISSN: 0213-0718

anomenant-lo l’hospital nou, gràcies al sufragi de cent lliures del pare fra Joan 
Fontanelles. El vell es destinà a altres usos. 

De l’Hospital de Pobres se’n feia càrrec un dels monjos, el frare pobrer. El 1627 
n’era fra Juando Fabres. Esmenten els costums del monestir de Vall d’Hebron al 
respecte que: «Costumas del Pobrer. —Pº Es costuma que vn Frare ó Donat te 
sempre carrech del Hospital dels Pobres lo qual ha de procurar que lo hospital 
estiga molt net axí dalt com baix, y los llits, y roba dells, y en lo estiu que los 
Pobres no dormen en llits ha de tenir cuydado en orejar las flassadas perqué nos 
gasten.» 

«Ig.—Lo Pobrer ha de donar de dinar als Pobres cada die ordinàriament a las 
dotze horas, y al dinar li han de dar cuynat a la cuyna, y lo mes avant que 
bonament poran, per al sopar ha de fer lo Pobrer olla per als Pobres en la Cuyna, 
ó en lo hospital.» 

«Ig.—Entre tres ó quatre ha de partir un pa de compaña segons sera lo pa, 
tambe els dona vi de compaña, salvo als malalts, als quals sels dona del pa y vi 
del Convent, y altres regalos segons la necessitat a arbitre del Pobrer, y si altres 
personas vindran de vergonye, ó vells podrá en lo pa y vi ferlos algun  avantatge, 
y lo mateix en lo companatge.» 

«Ig.—Ha de exir al hospital a las vesprades en temps, per veurer si auran vingut 
algunas donas pobres, y darlos caritat, y despedirlas encontinent; perqué no 
poden dormir al hospital, ni junt al monastir, y ha de tenir compte que al ivern 
isque de sol al hospital pera obrirlo, perqué los pobres no patescan.» 

Costumas del Cuyner.- Pº Es costuma que lo Cuyner sempre te un mosso lo qual 
está subjecte tant solament á ell, y li ajuda sempre à cuynar y aparellar tot lo que 
es menester per al convent, hostes y compaña de casa. Aquest mosso neteja la 
cuyna, y tota la vaxella della, y ha de fer bugada dels draps que servexen en dita 
cuyna, sempre que será menester.» 

«It —Lo Cuyner sempre ha de fer la olla al convent al dinar de manera que reste 
per als Pobres del hospital, y na de posar un poch ab una olleta per als hostes 
que venen y solen sobrevenir, y quant no serveix per als pobres al sopar tot lo que 
sobrara dela escudella als Frares ha de ser per als pobres.» 

Hostatgeria 

Al costat de l’hospital, bo i entrant al pati del monestir hi havia la Casa d’en 
Badia, que era l’hostal o albergueria, i estigué en actiu fins la desamortització del 
monestir, en que un grup de milicians de Sant Cugat, comandats per un tal Majó 
de Valldoreix, passaren a robar la roba blanca. 

A més, el pis alt d’un dels dos edificis principals del monestir, el de les 
dependències, es destinava a allotjament dels hostes de la comunitat. D’aquesta 
hostatgeria, l’ “hospederia de dintre” o “lo primer apposento de la torre” com es 
ressenya en documents, Francisco de Zamora (1785) en diu : “hay una galería 
que, por sus vistas y las columnas con que está sostenida, merece nombrarse”, i 
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se n’encarregava també un dels monjos, el 1627 n’era frare “hospeder de dintre” 
Joseph Vinyals i tenia com a ajudant fra Jaume Camps. 

Refugi sanitari, monestir saludable per a convalescència i aïllat de malalties 
transmissibles 

El monestir oferia, doncs, hospitalitat, i era de fet utilitzat com a refugi contra el 
contagi de les epidèmies. Gràcies al seu aïllament físic i a les mesures de clausura, 
s’evitava l’entrada d’agents infecciosos i el convertien en un enclavament aïllat 
dels focus de contagi, alhora que relativament proper a la concentració urbana de 
Barcelona, idoni per a refugiar-se de contraure aquestes malalties. 

El Papa Benet xIII, el papa Luna, s’hostatjà al monestir el 1409, fugint de la 
pesta de Perpinyà, en el seu percurs d’Avinyó fins a Penyíscola. El 1507, s’hi 
aplegaren els diputats del consistori de Barcelona fugint d’una epidèmia. Donat 
que era un lloc saludable, protegit, i proper a la urbs de Barcelona, on s’hi 
donava hospitalitat, al monestir s’hi hostatjaren reis, virreis i era molt visitat per 
barcelonins notables en particular els dies calorosos d’estiu.

Alguns principals hi feren estada com: la reina Violant de Bar, muller del rei Joan 
l’Amador de la Gentilesa, per uns, o el Descurat, per altres, la reina Maria de 
Castella, muller del rei Alfons el Magnànim el 1438 i el 1447, el rei Joan Sense 
Fe, pare del rei Catòlic, el 1454 i el 1459, els mateixos Reis Catòlics, el rei 
Ferran el Catòlic potser s’hi recuperà de l’atemptat sofert a Barcelona el 1492, 
l’Emperador Carles, el 1519, el seu fill Felip I (II de Castella) el 1583 i el virrei 
del Principat de Catalunya Hèctor de Pignatelli Duc de Monteleone, el 1606-
1609, que hi practicà la cacera del senglar; el virrei fra Pedro Manrique bisbe 
de Tortosa i arquebisbe de Saragossa el 1611, entre d’altres com el bisbe de 
Barcelona Joan de Montcada el 1610, el comte d’Aitona Francesc de Montcada 
el 1619 o el bisbe de Tortosa Luis de Tena el 1620, així com peregrins i frares 
vinguts de Regnes d’Espanya (Castella, Saragossa, València), de França i d’Itàlia. 

El seu enclavament en particular el feia propici i indicat per a la superar la 
convalescència de malalties com indica l’hospitalitat oferta al prior del veí monestir 
de Sant Jeroni de la Murtra que s’hi hostatjà per recuperar-se de l’epidèmia del 
“catarro” de 1580 on tots els conventuals patiren els efectes de la malaltia: “la 
indisposició era de tant mala spècie que donava una febre terrible que·ls postrava 
notablement, ab un dolor de cap tant vehement que·ls feya desatinar quasi als 
demés, tanta era la fúria del mal al principi, y un desmenjament tant gran que 
no sabian què donar als pacients. Entre·ls demés religiosos que caygueren en 
aquesta indisposició fonch lo pare prior y fonch de manera que li durà sinch o 
sis mesos. Veritat és que no fonch sempre una spècie de mal, perquè al principi 
fonch de la corrença, però aprés se li posà en una febra contínua, de manera que 
tingueren temor los metjes que no·s tornàs èthich totalment”. 

També s’hi hostatjà el Senyor de Setantí, secretari del virrei, que el 1609 que 
hi passà quinze dies convalescent i es refeu quedant-ne molt agraït de l’atenció 
rebuda, i el propi confessor del virrei, el jesuïta Vicenç Maties, que en la seva 
darrera malaltia desitjà mudar-se al monestir on fou atès per dos metges que 
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pujaven de Barcelona dos cops la setmana. El mateix Lloctinent General de 
Catalunya, el virrei Hèctor de Pignatelli, s’hi retirà tretze dies, el febrer de 1609, 
per recuperar-se de l’aflicció de la mort de la seva mare Gerònima Colonna. El 
9 de gener de 1611 arribà fra Damià March malalt que venia de Valencia, del 
monestir de Nª Sª de la Murtra de Alcira, d’on partí a primers de novembre de 
1610 “ab mala gana”. També s’oferí hospitalitat al Senyor Castlà de Tamarit, 
Jaume-Cristòfor de Guimerà, que hi arribà “malalt i fatigat” el 1613 i hi morí 
de la seva malaltia. El 17 d’abril de 1688 el forner del convent, Pedro Amaro, 
francès de nació, moria “en lo segon apposento de la ospederia”. 

Era també especialment apreciada l’aigua del monestir. El virrei Duc d’Alcalà en 
feu venir a cercar el 1619 per que li havien lloada molt. Francisco de Zamora 
(1785) en diu: “Inmediato a este monasterio hay una fuente llamada la Font 
Groga, que es medicinal.” Molt probablement l’ambient de pau i tranquilitat de 
l’indret i la música i el cant de l’orgue particularment cultivats al monestir tenien 
un efecte beneficiós terapèutic en la convalescència. 

Infermeria 

Al pis alt de l’altre edifici principal hi havia la infermeria que tenia la funció 
d’hostatjar els religiosos malalts o altres empleats del monestir. Es tractava d’una 
sala prou espaiosa, amb cabuda suficient per a que el 1610 hi haguessin quatre 
malalts enllitats de “mal de costat y modorra” per exemple, i amb mesures 
d’higiene i salubritat que incloïen finestra per ventilació, per la que el 1614 
hi fugiria fra Francisco Beltran. Parada i dotada per a l’adequada atenció dels 
malalts, el 1627 rebia dues flassades noves. 

La religiositat aleshores, i més al monestir, es considerava essencial en el 
tractament de la malaltia. Amb la màxima que lligava la salut del cos -sanitas 
corporis- a la de l’ànima -salus animae- i a la inversa, i per permetre que els 
malalts es poguessin encomanar a Déu o seguir els oficis litúrgics del llit estant, 
el 1614 s’edificà una capella al costat de la infermeria “per la comoditat de oyr 
missa los malalts”. 

Al segle xVII hi ha noticia que exerciren d’infermers fra Joan de Santa Maria 
(1613), fra Francesch Mora i fra Joan novici d’ajudant d’infermer (1627). Que 
també ajudaren al veí monestir de la Murtra, doncs el “28 de novembre de 1613 
tornaren de la Murtra dos frares desta casa (Fr. Joan de sta Maria enfermer i Fr. 
Martin de StYago) que eren anats los primers de octubre per ajudar al servei dels 
malalts, estigueren alli quasi dos mesos, el 1612 moriren 9 frares 7 professos 
i 2 novicis en estos dos anys en aquella casa de la murtra en tants malalts, se 
enmalaltien i se morien malalts de febres llargues, malaltia llarga.” Al segle xIx 
fra Joan Puntí que “abans de professar al monestir era colegial llatí de Cirurgia 
del Reial Col.legi de la Ciutat i exercí lo offici de Infermer al convent fins la seva 
mort el 1831”, i fra Ascenci Maria Pastor, frare valencià entès en medicina que 
fou el darrer monjo en abandonar el monestir el 1835. 
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Farmàcia 

Al costat de la infermeria hi havia l’apotecaria o farmàcia, de la que el 1785 
Francisco de Zamora en deia: “En la botica vimos una colección de yerbas de 
estas montañas y de la de Montserrate, hecha por el Padre Josef de Santa María, 
con sus nombres según el sistema antiguo; pero es curiosa”. 

Foren monjos apotecaris del monestir Manuel Moliner, que professà el 1769, fra 
Joseph Rius que morí el 1809 i el pare fra Vicens Joana que fou també alhora 
Apotecari major de l’Hospital de la Santa Creu fins morir el 1821. 

Llibreria 

Al monestir hi havia també una llibreria important que incloïa entre altres libres 
l’ “Arbor Scientiae” de Raimon Llull, imprès el 1482, una obra de fra Pedro 
de Castrovol “incipit tractatus super libros Phisicorum compliatus” per imprès a 
Lleida el 1489, i molts que es perderen. També hi havia un monjo encarregat, el 
1627 n’era frare llibrer fra Francisco Baro. 

Malalties ateses als temps premoderns 

Malgrat l’aïllament el monestir no aconseguí d’evitar un dels flagells de l’època, 
les pestes. Encara vivia la reina fundadora Violant quan Elionor de Cervelló, el 
8 de març de 1431, oferí el seu palau de Bellesguard als priors de Sant Jeroni 
de la Vall d’Hebron i de Sant Jeroni de Betlem (o de la Murtra) per si volien 
traslladar-s’hi donada la insalubritat d’aquell moment a causa de la pesta. El 
1491 al monestir de la Murta no es té constància de qui foren els confirmadors 
de l’elecció de prior però “tenim sospita que tots foren de Valldehebron, així 
perquè nostre pare general volgué escusar gastos, com també perquè lo temps 
estava molt perillós per causa de la peste”. El 1598-1599 moriren dos o tres 
conventuals a Vall d’Hebron a causa de l’epidèmia de pesta i els monjos veïns 
de Sant Jeroni de la Murtra hagueren d’ajudar-los. Durant el setge de Barcelona 
per les tropes castellanes de Joan-Josep d’Austria i del Marquès de Mostara 
-el 1652, a la Guerra dels Segadors- hi hagué grans mortaldats per la pesta 
en la rodalia, i el monestir sofrí el saqueig i actes de vandalisme a les seves 
instal·lacions externes. 

Hi ha constància d’altres malalties ateses al monestir com la que contragueren 
un monjo i un frare llec que es desplaçaren fins a la Murtra per ajudar d’una 
intoxicació massiva que patia el convent veí originada per la mala qualitat de 
l’aigua arran de la sequera de 1570, que consistia “la maleltia e indisposició que 
tots tenian era que al principi començaven per unes terçanes que duraven alguns 
quinze dias o vint, ab vòmits y dolor de ventrell, vomitant unes coses verdes y 
negres que pareixian metzines y alguna verinada. Y encara que pareixia que·s 
remediavan, però tantost tornaven ab lo mateix accident”. Els religiosos de Vall 
d’Hebron hagueren de marxar als quatre dies, ferits com la resta. Emmalaltiren 
i moriren de “malaltia de modorra” fra Joan Rius el 19 de novembre de 1605, 
fra Jaume Carbonell el 21 d’abril de 1610 i fra Jaume Cassellas el 26 d’abril del 
mateix any. De “mala gana” fra Miquel Sola, jove de 25 anys que emmalaltí i 
hagué de deixar els seus estudis a Sant Llorens de l’Escorial on havia estat enviat, 
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retornant al convent de Vall d’Hebron “on patí de mala gana vuit dies al llit” i 
morí el 1607. 

Sofrí ictus de repetició Antoni Cases hortolà del monestir i germà de fra Jaume 
Cases, que el febrer de 1607 “li vingué un accident de paraplegia, que nos podia 
valer ni alçar, aportant-lo en braços a sa cambra y despres a la enfermeria a ont 
lo curaren ab cuydado y regalo mes de dos mesos, remediat i reparat però de 
manera que de aquel costat restat lisiat sens força a la cama y ma esquerra, 
usava de un bastó”, es recuperà amb seqüela i hagué de menester un minyó 
per ajudar-lo en les tasques de l’hort, i el 24 de març de 1608 li sobrevingué un 
nou “pujament de sang o altre accident de feridura amb mort subitanea pujant 
l’escala del ortet”. Sofrí i morí el 8 d’agost de 1609 de “mal de melancolia” fra 
Baltasar Arenys. Presentà hematemesi o hemoptisi de repetició el 18 gener 1616 
fra Vicens Moro que morí per “malaltia de sanch per la boca”. 

Al segle xIx hi ha noticia que fra Ignasi Puigdollens patia de podagra i que 
fra Joseph Verges patí durant anys de “dolors insuportables” de “pedra que se 
judicava tenia en la bufeta”. La Febre Groga, probablement, afectà a l’apotecari 
fra Vicens Joana que morí el 1821 als 49 anys “epoca en que la epidemia feia 
estragos en la ciutat lo acomete tan fortament que en pochs dias entrega la sua 
Anima a son Criador”. El 1834 amb l’epidèmia del còlera morí l’hortolà del 
monestir. Durant l’afecció cuidà d’ell fra Ascenci Maria Pastor -un frare valencià 
molt entès en medicina- el qual també emmalaltí però sanà, si bé quedà tarat 
per tota la vida. El Vicari Perpetu de la parròquia de Sant Genís dels Agudells, 
mossèn Joaquim Guiu, morí del còlera el 19 d’octubre. 

L’atenció adient als malalts era una de les obligacions que les comunitats tenien 
vers els *seus membres. Com es palesa en l’acord que prengué el capítol: “als 
20 de juny de 1808. Convocats y congregats los PP. Capitulars en la Celda 
Prioral per orde del P. Vicari Fr. Miquel Picañol (en ausencia de N. P. Prior)......y 
que aquells que segons dit orde se ausentasen no poguesen durant sa ausencia 
exigir de la Comunitat cosa alguna tant de aliments com de vestuari ni medicinas, 
quedant per ditas cosas la Comunitat enterament desobligada. A tot lo qual los 
PP. Capitulars unánimement convingueren. - Fr. Miquel Picañol, vicari”. 

El convent contractava els serveis professionals d’un facultatiu a canvi d’una 
quantitat fixa anual (conducta). Els facultatius que tenia conductats abans de la 
Guerra del Francès van morir, i a partir de 1811 se’n “conduiren de nou i foren lo 
metge Dn Joseph Puig per vint lliures lo any, lo Cirurgia S. Jph N. per tretse duros 
cada any, lo Boticari nol tenim conductat pues se li pagan las medicinas que se li 
prenen y es en la botiga”. Es possible pugessin els facultatius a la muntanya, o si 
estaven en condicions o era necessari baixaven els malalts a Barcelona. 

El novembre de 1830 morí l’ex Prior fra Joseph Verges de 68 anys “per causa de 
un accident que rapidament li sobrevingue contra lo qe lo Metge opinaba” mentre 
li feia proves “lo Cirurgia per fer-li despres la operacio per traure-li la pedra que 
se judicava teia en la bufeta”. El 1615 fra Vicens Moro fou atès també per 
facultatius doncs abans de morir per “malaltia de sanch per la boca, esta malaltia 
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ja li havia pres los primers de octubre passat juntament ab unes tercianes de mes 
i mig que fou curat y aparegue als metges que estava remediat”. 

La pròpia situació d’aïllament obligava al monestir mentre estigué actiu, a 
organitzar-se per atendre les malalties al mateix monestir, si bé en ocasions es 
deurien desplaçar a Barcelona, com fou el cas de fra Vicens Joana que mori “en 
lo hospital General de Santa Creu de Barcelona” el 1821. 

Centre sanitari d’aïllament, de monestir a llatzaret 

Al segle xIx la condició d’aïllament i alhora la seva proximitat a Barcelona d’aquest 
monestir feu que ja no s’utilitzés com a refugi de malalties transmissibles de la 
ciutat, si no per a traslladar-hi i aïllar-hi el propi focus de contagi de la ciutat. 

Anteriorment, de fet ja al segle xVI, a Barcelona per a evitar el contagi de malalties, 
es retenien en quarentena viatgers i mercaderies procedents d’ultramar a la Casa 
de Sanitat, situada extramurs entre el portal del Mar i la platja. Al segle xIx, 
durant les freqüents epidèmies greus s’habilitaren per als afectats campaments 
amb tendes de campanya, que s’improvisaven en despoblats propers a la ciutat, 
com la falda de Montjuïc o els voltants del monestir de Pedralbes. Sant Jeroni de 
Vall d’Hebron també es convertí així en un llatzaret, o hospital d’infecciosos, per 
a l’aïllament dels malalts contagiosos al monestir i prevenir la transmissió de la 
malaltia. 

El 20 de setembre de 1821 la Junta Superior de Sanitat, decidí traslladar els 
empestats de Febre Groga d’un vaixell del port vell de Barcelona i del barri de la 
Barceloneta, per prevenir el contagi, a Sant Jeroni. S’hi acolliren 220 persones, 
s’utilitzà fins i tot l’edifici de l’església i es muntaren tendes al pati, fins el mes 
de juny de l’any 1822 que els serveis sanitaris donaven per oficialment acabada 
l’epidèmia, després de verificar el purgament i l’emblanquinat dels murs del 
monestir. 

El 1834 durant l’epidèmia de Còlera de Barcelona, novament fou requisat el 
convent de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron per a destinar-lo a llatzaret. Si bé es 
va estendre la malaltia i afectà a l’hortolà del monestir i al vicari de Sant Genís 
dels Agudells. Destacà aleshores fra Ascenci Maria Pastor un frare valencià molt 
entès en medicina. 

L’HOSPITAL MODERN DE LA VALL D’HEBRON

El ritme pausat de la vida rural va començar a canviar a mitjan segle xIx com 
a conseqüència de la Revolució Industrial, que va afectar Barcelona i els pobles 
de la rodalia. Principalment al Pla de Barcelona. L’augment de la població, la 
revolució dels transports o les noves exigències de la industrialització van incidir 
tímidament als marges del Collserola, i en van posar en marxa una transformació 
del paisatge lenta però ja imparable. D’un paisatge completament rural s’hi 
començaren a ubicar petites indústries farineres i de fusteria, així com a bastir-
s’hi algunes cases. 

Aspectes sanitaris històrics de vall d’Hebron, hospital de la muntanya de Collserola 
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Amb la industrialització de Barcelona es desplaçaren a la perifèria urbana algunes 
de les grans infraestructures o equipaments generals de la ciutat, com van ser els 
tallers del ferrocarril, més endavant, l’estació elevadora d’aigües de Montcada o 
les torres d’electricitat d’alta tensió, i també sanitàries, com el sanatori mental. 
L’any 1889, a l’actual Guineueta, s’hi inaugurava l’Hospital Mental de la Santa 
Creu, dirigit pel doctor Emili Pi i Molist, un dels pioners en el tractament de 
les malalties mentals a Espanya. L’imponent edifici va ser construït seguint 
un “proyecto médico razonado”, on es recollien les més modernes tècniques 
hospitalàries del moment. 

En aquestes circumstàncies, la localització de la Vall d’Hebron va semblar idònia 
per a edificar-hi un gran complex sanitari fora del centre urbà, ja no per refugiar-
se sanitàriament de malalties lluny de la ciutat, ni tampoc per aïllar-hi els malalts 
contagiosos de la ciutat, sinó ara ja per a fer-hi venir els malalts de la ciutat, 
segons les idees socials de sanitat d’aleshores. 

Com relatava el periodista contemporani Eusebio Diaz de la Vanguardia el 1959: 
“Es el perfil benéfico de la ciudad, que tiene su área en el Valle de Hebrón, 
lugar deleitoso, sito en la falda de montes y altozanos, cerca de Barcelona, pero 
apartado del ajetreo de su trabajo y del bullicio de sus plazas y avenidas. Allí se 
asientan varios centros benéficos, amplios y hasta suntuosos por la magnificencia 
con que se procuró bienestar a los desvalidos que ya por la edad avanzada, 
por el agobio de dolencias graves o por la desgracia de carecer de familiares o 
desconocerlos en la infancia hallan en aquel rincón humanitario los cuidados 
de la ciencia y el calor cristiano de la caridad, que hacen alentar sentimientos 
fraternos de gratitud y de amor. (...) Éstos centros de beneficencia, que emergen 
grandiosos en el Valle de Hebrón, entre el fondo verdoso de la montaña, brindan a 
los desvalidos á quienes atienden la paz del silencio y él aire puro del campo, de 
consuno con un confort no sibarita, pero sí capaz de dar descanso a su espíritu, 
salud al cuerpo y generar sentimientos de gratitud para quienes les proporcionan 
en medio de sus dolencias físicas la alegría de vivir en un ambiente humano y 
cristiano, que contrasta por su paz con la trepidante vida de la urbe.”. 

L’hospital aleshores Residencia Franciso Franco fou el primer hospital construït a 
Espanya pel Seguro Obligatorio de Enfermedad. El maig del 1955 hi ingressaren 
els primers malalts. Fou oficialment inaugurat el 5 d’octubre de 1955 pel general 
Francisco Franco i pel ministre de treball, José Antonio Girón de Velasco, el 
mateix dia que inaugurà la fàbrica d’automòbils SEAT i lliurà les claus de 4.000 
vivendes de l’Obra Sindical del Hogar. 

Va tenir un inici prou dificultós, pel seu funcionament inicial com a centre 
obert, sobretot per a malalts quirúrgics, sense plantilla mèdica fixa i per la seva 
burocratització, així com per la seva situació aleshores encara aïllada, que tot 
plegat el feia, malgrat la magnificiència de la construcció i medis, molt poc 
competitiu respecte els altres hospitals barcelonins. Això no obstant, per una 
banda, rebé l’impuls que li conferí el prestigiat professor Agustí Pedro Pons 
incorporat el 1968 com a Cap del Departament de Medicina Interna després de 
jubilar-se de la càtedra de la Facultat de l’Hospital Clínic. Hereu del “positivisme 
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científic”, experimental i clínic, laic i regeneracionista que el 1907 havia originat 
l’escissió i marxa de la Facultat de Medicina i Cirurgia del recinte de l’Hospital 
General de la Santa Creu cap a l’Hospital Clínic, n’esperonà, en el curt termini de 
dos anys, i gràcies a la seva consolidada experiència, l’organització en serveis de 
medicina interna i especialitats mèdiques. 

Comptà també amb l’ajut del competent cirurgià militar Angel Diez Cascón, Cap 
del Departament de Cirurgia. I per  altra banda, la primerenca introducció del 
sistema de Metges Interns Residents el 1968 - fou el segon centre autoritzat 
a Espanya, després de la Clínica Puerta del Hierro de Madrid -, consolidaren 
l’hospital com un centre assistencial de referència. El 1971 s’incorporà a la 
Universitat Autònoma de Barcelona com a unitat docent. 

L’actual Hospital Vall d’Hebron és un complex sanitari modern d’alta tecnologia 
amb més de 1.400 llits en 4 edificis, i proper, ja no està aïllat, la urbanització 
i la milloria en les comunicacions han permès que l’hospital estigui ja integrat 
dins la trama urbana, que s’ha convertit en un centre de referència a Catalunya 
i en l’àmbit estatal i internacional. La seva història és la de la sanitat pública 
catalana. 

CONCLUSIONS:

A la Vall d’Hebron, si bé amb solucions de continuïtat, s’hi ha donat, assistència 
sanitària des de l’antigor. A l’edat mitjana, a l’empara de l’església; a la fi de 
l’Antic Règim, al segle xIx, com a llatzaret o hospital d’infecciosos; i en la 
contemporaneïtat amb els hospitals Vall d’Hebron.

Hospital de la Vall d’Hebron el 1955. 
Granja Nova del monestir de Sant 
Jeroni de la Vall d’Hebron el 1926 
(foto de J. Audet, fons del CEC).

1926

1955

Aspectes sanitaris històrics de vall d’Hebron, hospital de la muntanya de Collserola 
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Adaptació personal de la reproducció del dibuix al llapis de Pau Rigalt (1778-1843), “Sant Jeroni 
de la Vall d’Hebron en 1820”, publicada al “Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya nº 59 
(Barcelona 1899), localitzant-hi les estàncies d’interès sanitari. 

Plànol de Joan Gianola 
1699.

Escut i segell del monestir de 
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron.
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L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU DE VIC 
FIDELITAT A UN IDEARI

roCA i CASAS, Jordi; YllA-CATAlÀ i GEníS, Miquel

rESUM: l’Hospital de Santa Creu de vic fundat a mitjans del segle XIv amb la finalitat 
de la cura dels pobres i necessitats ha sabut mantenir al llarg del temps aquest ideari. Un 
ideari que donats els canvis operats en el concepte de persona necessitada i desvalguda 
ha tingut una importància cabdal en l’orientació actual de l’hospital. l’acollir malalts  
terminals en unitats adients amb malalties com l’Alzheimer, el Càncer i la Unitat de 
cures pal·liatives en són una mostra.

JUSTIFICACIÓ

Entre els temes preferents d’aquest Congrés hi figuren els relacionats amb la 
muntanya, en especial la muntanya catalana. Però com que la història sempre mira 
enrera sabem que aquest concepte de muntanya catalana ha canviat radicalment 
el darrer segle i les comunicacions han capgirat esquemes que podem considerar 
ancestrals. Els experts ens diuen que al segle xIx, a l’hora de definir aquest 
concepte, la muntanya catalana seguia el cordó que marcaven les ciutats d’Olot, 
Vic , Manresa i Cervera i l’alta muntanya ho feia amb Ripoll, Puigcerdà, Berga, 
Solsona i Seu d’Urgell. Sols així podem entendre que Jacint Verdaguer, príncep 
dels poetes catalans es presentés als  Jocs Florals de Barcelona de l’any 1866 
amb el pseudònim de “un fadrí de muntanya”. Acollint-nos a aquests termes està 
plenament justificat parlar-vos avui aquí de l’Hospital de Santa Creu de Vic com 
un hospital de muntanya: per a seva ubicació, la seva llarga història i en especial 
perquè creiem que pot ser un exemple de fidelitat als seus ideals fundacionals 
que amb una adaptació als diferents temps han perdurat fins avui.

L’objectiu d’aquesta comunicació no és fer una història de l’Hospital sinó destacar-
ne que al llarg dels temps i amb els canvis que s’han viscut en els conceptes 
de “pobre i necessitat” ha sabut mantenir un ideari que varen marcar els seus 
fundadors i que avui continua donant un servei singular a la protecció de la salut 
dels habitants de la ciutat de Vic i la seva comarca.

FA 668 ANYS:  UN IDEARI, UNS BENEFACTORS

Era el dia 8 d’abril de l’any 1348 que Ramon de Terrades mercader de llanes fill 
de la ciutat de Vic, home guanyat per l’esperit franciscà de la caritat signava el 
seu testament davant del notari de ciutat de Mallorca Joan Font en el que deixava 
la quantitat de sis-centes lliures per comprar uns terrenys amb la condició que 
s’hi construís un hospital per els malalts pobres.  Expressava el seu desig amb 
aquestes paraules; vull que d’entrada s’hi posin, es comprin i s’hi ordenin uns 
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dotze llits coberts amb llençols suficients i que en aquest hospital i en els seus 
edificis s’hi acullin, es cuidin i s’atenguin les necessitats de qualsevol persona 
miserable dels dos sexes que esculli de viure i ser hospitalitzat en aquest lloc.  
Posava l’obra sota la protecció del Consell de la Ciutat a qui encarregava el règim 
de govern i l’administració del futur hospital. 

El seu desig fou una realitat i no tardaren en arribar donacions de persones que 
volien compartir la voluntat altruista  del fundador i ajudaren a mantenir l’esperit 
caritatiu del nou Hospital. Entre la noblesa hi trobem a Brunisseda muller de 
Pons d’Altarriba i a Guillem de Malla, que si no eren les dues famílies més 
poderoses de la Plana segur que eren les més bel·ligerants, i entre els menestrals: 
els drapers Guillem de Coromina i Guillem Dervall,  Elisenda vídua del sabater 
Berenguer de Calm i Joan Fàbrega teixidor de draps de lli. No hi faltaren els ajuts 
episcopals i els bisbes Ramon de Bellera i Jordi d’Ornos concedeixen llicència per 
captar a favor de l’Hospital i atorguen indulgències als que fan almoina. Eren uns 
temps  difícils amb epidèmies, guerres i immigracions de forasters que venien 
d’altres regnes del nord o del mateix país. La ciutat era lloc de pas cap a zones 
del sud potser més riques i amb capacitat d’acolliment. 

EL CAPÍTOL DELS CANONGES

L’augment de demandes d’ingrés i el desig de progrés justificaren al segle xVI una 
acció de millora en els serveis per fer més efectiva la tasca a favor del malalts. 
Aquesta voluntat es concretà en un acord entre el Consell de la Ciutat i el Capítol 
del canonges de la Catedral per regir conjuntament l’hospital sota la presidència 
del conseller en cap. Sistema de govern que ha persistit fins els nostres dies. 
Aquest nou impuls va portar  millores en l’edificació amb la construcció de la 
capella ja dedicada al sant Crist, la construcció de la façana actual a la Rambla 
i de les sales gòtiques. Com havia passat abans no hi faltaren les ajudes de 
procedències diverses mostra dels sentiments caritatius del poble que aportaren 
cabals econòmics, queviures en especies i deixes de terres i propietats que poc a 
poc conformaren un patrimoni de l’Hospital que fou vital per el seu sosteniment, 
i en l’aspecte assistencial es contractà un metge de Girona Pere Roca per la cura 
dels malalts. Per tant cal afegir-hi una acció assistencial amb els recursos dels 
temps. Totes aquestes reformes varen tenir ressò en les estances més altes i les 
Corts Generals reunides a Monçò l’any 1547 el príncep  Felip, futur rei, dóna 
permís de tenir baciner per captar almoines i una butlla del papa Pius IV de l’any 
1560 passa a l’Hospital  les rendes i emoluments del monestir de Sant Tomàs 
de Riudeperes.

L’acord amb el Capítol dels canonges hi aportà a més homes molt valuosos. Un 
d’ells a la segona meitat del segle xVII fou Pere Ramis canonge de la Seu des de 
l’any 1647 al que podem anomenar segon fundador de l’Hospital per l’empenta 
que donà a la institució amb millora i augment de les instal·lacions hospitalàries, 
renovació de tota l’organització interna amb serveis de farmàcia i adequació de 
les tasques del metge i del cirurgià. Els malalts rebien uns serveis d’acord amb 
les millores de la ciències de la salut i el nivell assistencial estava dins lo millor 
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que els coneixements de l’època podien oferir sempre al servei dels pobres i 
dels necessitats. L’obra que portà a terme aquest canonge fou també valuosa 
en l’aspecte econòmic de manera directa amb l’aportació de cabals i també 
indirecta ja que lliurà al Consell de la Ciutat un préstec de 6.000 lliures amb la 
condició que cada any donés una renda de 2.500 carnisseres de carn de moltó 
pels malalts. Obligació que ha perdurat fins els nostres dies amb formulacions 
variades. El seu exemple fou seguit per altres eclesiàstics com el canonge lectoral 
Antoni Sala. Són d’aquest temps la construcció de l’església, un augment de la 
devoció a la imatge del sant Crist i el prodigi d’unes taques de sang als corporals 
quan mossèn Jaume Miret deia missa davant la sagrada imatge. 

UNA OBRA COMPARTIDA

Les bases perquè l’Hospital fos una obra compartida i recolzada per molts 
ciutadans estaven ben implantades. No sols s’hi veien implicats els  estaments 
oficials, Capítol de Canonges i Consell de la Ciutat, sinó també per la sensibilitat 
caritativa que havia calat dins el poble en tots els seus nivells. A més de les 
famílies ja esmentades benemèrits ciutadans com eren els Copons, els Sabassona, 
els Conanglell, els Regàs, els Riquer, els Puigrubí... s’afegeixen als donants i entre 
els menestrals destaca el corder Marc Tolosa que deixà tots el bens a la institució 
de l’Hospital. La possibilitat que tenia la nova església d’admetre sepultures va 
facilitat algunes de les deixes que s’acollien a aquesta prerrogativa. Els canvis 
i millores començaren l’any 1724 amb la separació d’un hospital per militars i 
després en la resta de l’edifici es varen fer noves sales i el pati central amb escala 
al fons obra dels arquitectes Ribes i Josep Morató i Sellas que també construí 
l’església actual al cantó de tramuntana i l’any 1776 la Casa de Convalescència 
que completava el conjunt hospitalari i el que era més important les ofertes de 
servei assistencial i caritatiu que s’allargaven al que podem anomenar atenció als 
febles i als necessitats d’una atenció complementaria i que no sols ampliava sinó 
que enriquia l’esperit fundacional i l’obria a noves metes i possibilitats.

Al segle xVIII l’Hospital es modernitza amb una nova organització que afecta al 
seu personal i a les diferents tasques a realitzar on es poden destacar els càrrecs 
de: el prior, el capellà de l’hospital, els almoiners i en especial el metge que 
assumeix un paper primordial amb compromís concret de passar visita nocturna 
a les deu de la nit i visites extraordinàries a les 10 del mati i a les sis de la tarda 
acompanyat de l’apotecari els auxiliars i a vegades el prior, fet que no deixà 
de portar problemes interns d’assistència i de competències. A L’Hospital hi ha 
dos cirurgians, Josep Comas i Ferran Cors amb sou de 50 ll./any amb el deure 
d’assistir dos vegades al dia  a la cura del malalts. Per un acord del mes de 
novembre de l’any 1784 sabem que s’aprova un nou receptari mèdic.   A partir 
de la segona meitat del segle trobem noms dels diferents metges: Joan Cabanyer 
fins el 1758, al que segueixen Francesc Pons escollit i pagat per la ciutat, Pau 
Bausili 1758-1759 contractat per l’hospital amb un sou de 50 lliures l’any, Martí 
Sabatés amb el mateix sou i en especial Antoni Millet i Josep Pascual i Campo 
dos facultatius insignes que li donaren ciència i prestigi. Domingo Sais amb 40 ll/
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any que paga la ciutat i 8 sous al mes que paga l’Hospital. 1772, Joan Saurí 56 
ll./any i i sou i sis diners als mes. Acaba el segle amb Llucià Comas escollit per 
l’hospital amb un sou de 60 lliures l’any.    

Antoni Millet i Santasusanna va néixer a l’Arboç del Penedès pels volts de l’any 
1745, i és graduà a la Universitat de Cervera l’any 1770. Després d’exercir set 
anys a Barcelona fou nomenat  metge primer de l’hospital de la Santa Creu de 
Vic càrrec que ocupà durant dinou anys. Per motius de la guerra amb França 
va passar a metge dels hospitals militars de Girona. Acabades les hostilitats  ja 
no va tornar a Vic sinó a Barcelona on fou elegit membre agregat de la Reial 
Acadèmia de Medicina, i molt aviat marxà a la Cort de Madrid on fou nomenat 
metge de la reial família, però per aquest càrrec calia ser acceptat com a membre 
del Reial Col·legi de Metges de Madrid que no era fàcil des d’un punt de vista 
burocràtic. A aquesta circumstància i al seu nomenament com a acadèmic de 
la Reial Acadèmia de Medicina l’any 1798 hem d’agrair la realització de dos 
treballs de molt interès :La Topografia Mèdica de Vic i el relat de l’epidèmia de 
Ripoll de l’any 1770 textos que ens ajuden a conèixer molts detalls de la sanitat 
del seu temps. Va morir a Madrid pels volts de l’any 1800.

Millet va trobar a l’Hospital de Vic un grup de professionals metges, cirurgians 
apotecaris... molt inquiets professionalment i preocupats per els canvis en l’art 
de curar del seu temps. Entre ells Josep Pascual i Campo nascut a Sallent i 
metge de l’hospital des de 1771 que lluità, no sense problemes, per intentar 
trencar amb la influència de les supersticions en la pràctica mèdica. Ambdós 
facultatius, Millet i Pascual, varen congeniar en la defensa de la necessitat de 
l’observació clínica i l’ús d’una certa innovació terapèutica basada en la valoració 
d’uns resultats experimentals. Amb el suport dels amics de l’Acadèmia  Mèdico-
Práctica de Barcelona tracta la verola, un dels flagells més importants del temps, 
introdueix  la inoculació preventiva i accions de profilaxi, i defensa l’ús mesurat 
de la quina i dels preparats de mercuri en el tractament de la sífilis. Accions que 
es feien amb forta polèmica  i fins oposició d’altres facultatius, però que són un 
exemple de com l’Hospital estava a l’avantguarda del tractament dels malalts del 
seu temps.

GUERRES,  EPIDÈMIES I MÉS CANVIS

Les bones perspectives amb que s’inicià el segle xVIII tant a la ciutat com a 
la comarca repercutiren en l’Hospital amb aspectes positius com les millores 
en la casa de Convalescència i sales per nens abandonats. El bisbe Francesc 
Veyan i Mola fou molt atent a les necessitats del moment. Però aviat les guerres, 
una de les constants dels segle empobriren el país i sacsejaren de forma molt 
dura la institució de l’Hospital tant pel que fa a les rendes i propietats com 
al seu funcionament al que fou necessari fer front amb una organització més 
eficient, amb augment de personal de gestió i d’activitat directa i demanar amb 
una certa periodicitat ajuda a la ciutat en recaptes públiques. Sols de passada 
podem veure com les confrontacions bèl·liques i les inseguretats es succeïren 
amb motivacions diverses: la guerra del Francès. (1808-1814) , la vinguda dels 
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cent mil fills de Sant Lluís (1823), el trienni liberal (1820-1823), la revolució 
de 1835 amb la desamortització de bens eclesiàstics, les guerres carlines que 
sovint enfrontaren la ciutat amb la pagesia,  i per últim la revolució  de 1871 i 
la restauració borbònica el 1874 . A aquestes circumstancies adverses  i a voltes 
contradictòries cal afegir-hi la misèria i necessitats que portaren les epidèmies de 
còlera dels anys 1854 i 1885 i les inundacions de la ciutat de l’any 1863. Per 
fer-hi front l’Hospital reformà estructures i millorà serveis. L’any 1843  entraren al 
servei de l’hospital  les religioses de la caritat de sant Vicenç de Paul, l’any 1879  
es publicà un Reglament general amb vuit capítols i 39 articles amb un reglament 
intern que detalla millor les diferents funcions del personal especialment dels 
metges que consta de cinc capítols i un addicional  amb trenta cinc articles. 

És bo aturar-nos en les obligacions dels metges. a) el dos metges visitaran els 
malalts matí i tarda a tots els malalts, b) procuraran  distribuir-se els malats 
a parts iguals, c) faran torn per setmana dels servei de guàrdia: dos visites 
extraordinàries  al migdia i al vespre i disposició permanent si fa falta, d) tindran 
cura del silenci, bones formes i decòrum durant la visita, e) acabada la visita 
informaran al metge de guàrdia, f) disposaran sobre aliments, roba, medicació 
amb responsabilitat sobre la inspecció de la qualitat i quantitat de tots aquests 
serveis. g) consultaran a tots els serveis facultatius de l’Hospital i si cal externs 
els casos rars de patologia interna o externa que cridin l’atenció o mereixin estudi, 
h) reuniran tots els metges de l’establiment i si el malat és militar l’oficial de 
sanitat del Cos en els casos que calgui celebrar consulta, i) guardaran harmonia 
entre ells i se substituiran en el casos de absència o malaltia, j) en els casos 
d’epidèmia o malalties contagioses es reuniran tots els facultatius i donaran part 
a la junta de les mesures que estimin convenients, k) les visites començaran el 
primer de novembre fins el trenta un de març al matí a les vuit i a la tarda a les 
tres i des del 1 d’abril a final d’octubre a les set del  matí  i a les quatre de la 
tarda, l) els metges - cirurgians seran nomenats: un per la Junta de l’Hospital i 
l’altre per l’Ajuntament amb el sou que aquests estaments acordin. 

Davant de d’aquests fets extraordinaris destacaren diferents facultatius de 
l’Hospital com en l’epidèmia del còlera de l’any 1845 ho feren Joaquim Salarich 
i Verdaguer i Climent Campà i Cardona i més endavant fou molt meritòria 
l’actuació de Josep Salarich i Giménez i Candi Bayés i Coch que també trobarem 
en el segle següent i que consolidaren dues nissagues mèdiques que varen donar 
molt prestigi a la medicina vigatana i a l’Hospital. També val la pena consignar 
que la devoció al sant Crist, ara ja dignificat en la nova església, va anar no sols 
en augment sinó que la imatge fou protagonista destacada en peticions concretes 
d’ajuda temporal com el benefici de la pluja per els camps assedegats o per la fi 
de l’epidèmia del còlera l’any 1845.

ALS  NOSTRES  DIES

La ciències de la salut al segle xx, la millora en la higiene, els coneixements 
mèdics de l’origen de les malalties, la terapèutica amb l’ajuda de la quimioteràpia 
i l’augment de possibilitats de la cirurgia han posat la medicina a un nivell que 
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els nostres avis no podien imaginar. Amb tot hem de convenir que si bé les grans 
epidèmies s’havien anat superant a la primera meitat del segle encara quedaven 
restes de malalties cròniques que durant segles havien flagel·lat la humanitat 
com la sífilis, la tuberculosi i les febres tifoïdals que la prevenció els tractaments 
i la higiene havia anat acotant. El descobriment que els microorganismes estaven 
en l’origen de moltes malures varen portar a un tractament més racional i científic 
de les afeccions més clàssiques i donaren eines als metges perquè els malalts 
poguessin superar-les. 

La nova organització de l’Hospital va portar a una efectivitat en la gestió de 
la qual foren protagonistes les filles de la Caritat i els capellans de la casa 
recolzats pel secretari de l’Administració que estava a les ordres de la junta de 
Govern, on es mantenien l’Ajuntament de la ciutat i el Capítol dels Canonges. 
Completaven l’equip facultatiu dos metges, un farmacèutic i dos practicants de 
cirurgia. Però en la pràctica eren molts, per no dir tots, els metges de la ciutat 
que hi col·laboraven. Visitar a l’Hospital s’havia convertit en un valor afegit que 
donava prestigi als facultatius i competència assistencial. L’augment de casos 
que demanaven tractament quirúrgic va fer que l’any 1920 s’habilités una part 
de la casa per aquest fi i l’any 1931 un conveni amb la Diputació provincial  
facilità la seva conversió en Hospital Comarcal sense perdre la seva autonomia 
ni la seva singularitat. La Generalitat Republicana va creure que era important 
el servei que donava l’Hospital fidel com sempre als seus principis d’ajuda i 
acolliment al malalt i al necessitat. 

La guerra civil (1936 -1939) va alentir moltes coses i dificultà els serveis, però 
l’Hospital no va deixar mai d’oferir la seva assistència. Després del trastorn 
bèl·lic aportacions econòmiques com la de Mª Dolors Estanyol i Colom varen fer 
possible la construcció d’un quiròfan i els èxits i progressos mèdics tenen noms 
i cognoms destacant entre els metges  Josep Salarich i Giménez i Candi Bayés 
i Coch ja esmentats, el germans Joaquim i  Miquel Salarich i Torrents i Antoni 
Bayés i Vayreda que continuaren la tradició familiar i el darrer fou director de 
l’Hospital fins ja entrats els anys seixanta. Entre els nous cal esmentar Àngel 
Rierola i Isern, Melcior Bach,  Joaquim Vilaplana i Casals, Josep Freixenet i 
Girvent i Jordi Sala i Soler que fou director. Entre els practicants Vicenç Roda i 
Folch i Frederic Sena i Fernández i per la part eclesiàstica Sor Maria encarregada 
del quiròfan i sor Joana , la bondat personificada. Tot estava sota la vigilància del 
capellà administrador  Alfons Bonvehi i del secretari Lluís Vilarrubia.

La nova concepció social de la medicina que ha estès al país l’assegurança 
obligatòria dels treballadors i l’assistència a través de serveis estatals ha portat 
a un canvi en l’ajuda als malalts pobres i ha fet replantejar quina era la millor 
manera de continuar l’obra hospitalària al servei des necessitats, de la ciutat i de 
la seva comarca. Nous metges com Josep Molera i Blanc i Enric Roselló i Ochoa 
varen encarrilar la labor de l’Hospital cap a vies més efectives i possibilistes 
d’acord amb les tendències mèdiques del moment. Els canvis afectaren l’ús dels 
edificis i es varen fer noves construccions amb un edifici on s’instal·laren una part 
important dels serveis de l’Hospital, Es va ampliar i centralitzar el departament 
de Medicina interna i especialitats mèdiques com Oncologia, Cardiologia, 
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Radiologia, Endoscòpies, Rehabilitació i consultes externes. Es posà en marxa en 
la casa de convalescència el Banc de sang d’Osona i també aquest edifici durant 
la dècada dels anys setanta albergà l’escola universitària de ATS avui diplomats 
en infermeria de la qual varen sortir sis promocions que beneficiaren l’entorn 
sanitari d’Osona, activitat docent que després passà als estudis de la Universitat 
de Vic.

En la dues darreres dècades l’Hospital de santa Creu va fer un salt endavant 
que fou definitiu amb dotació de nous serveis, jerarquització i planificació de 
plantilles i una estructura de gerència.  El metge Joan Brugués i Tarradellas va 
ocupar la direcció mèdica del centre durant aquest període que va ser decisiu 
per la incorporació de l’Hospital dins la xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
(xHUP) i posar en marxa, més endavant la constitució amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya a iniciativa de l’alcalde de la ciutat Ramon Montanyà 
i Salvans president del Patronat de l’Hospital de la Santa Creu del Consorci 
Hospitalari de Vic l’any 1986. Resultat d’aquests acords es va construir a les 
afores de la ciutat l’Hospital General de Vic, on al mes de desembre de 1987 s’hi 
traslladà l’assistència dels malats i bona part dels serveis. Començava una nova 
etapa pel nostre Hospital com a centre socio- sanitari  acollit al programa “vida 
als anys” del Servei Català de la Salut amb estreta col·laboració amb l’Hospital 
General de Vic amb el que comparteix programes d’assistència, recerca i docència 
que faciliten la continuïtat d’atenció als malalts i un intercanvi de professionals 
entre ambdós centres.

Avui els diferents edificis deixant a part la nova construcció formen un sol 
conjunt de diferents estils sense solució de continuïtat però d’una gran qualitat 
arquitectònica i alguns espais han estat cedits a la Universitat de Vic en preferència 
la Casa de Convalescència: naus barroques i neoclàsiques on s’instal·larà el 
rectorat, arcades gòtiques, i l’església Barroca, que es pensa habilitar com a 
Paraninf, mentre que la resta de l’edifici amb les oficines centrals del l’Hospital i 
l’antiga farmàcia quedaran d’us hospitalari.  

L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU.  NOU MODEL D’ATENCIÓ I ORGANITZACIÓ

 El nou Hospital de la Santa Creu es va plantejar com millorar l’autonomia i la 
qualitat de vida, no sols dels pacients acollits a l’Hospital, persones grans amb 
malaltia, malalts crònics amb diferents graus de discapacitat i malalts en situació 
avançada i terminal sinó també llurs familiars. El 1989 varen deixar la institució 
les germanes Paüles.

Entre el personal facultatiu que romangué a l’Hospital de la Santa Creu  els metges 
Jordi Roca i Casas i xavier Gómez Batiste que, junt amb els seus col·laboradors 
realitzaren un projecte on es definia un nou model d’atenció i un nou model 
d’organització de recursos. Es tractava d‘aconseguir un gir d’atenció integral 
de la persona que tingués en compte els aspectes físics, emocionals, socials i 
espirituals, i considerés el malalt i la família una unitat amb una concepció activa 
i rehabilitadora de la terapèutica practicada per un equip interdisciplinari. El 
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suport del Patronat de l’Hospital presidit per Pere Girbau i Bover fins l’any 1995 
i Jacint Codina i Pujols posteriorment, va ser clau durant el període de transició i 
per la consolidació definitiva del nou projecte.

Aquest nou model d’atenció requeria també una nova concepció de l’organització 
interna i de la relació amb els altres nivells d’assistència. Va suposar la posada 
en marxa de nous serveis d’internament de l’hospital de dia, equips domiciliaris, i 
els que intervenen a l’Hospital General, amb una estreta relació entre els diferents 
recursos sanitaris i socials presents a Osona que va crear el que s’anomena 
sistema integral d’atenció que fa possible una atenció continuada i permet 
optimitzar tots els recursos a l’entorn d’aquestes persones malaltes i la seva 
família.  

En els primers deu anys, s’han consolidat una sèrie de serveis adreçats a la 
geriatria, la rehabilitació i les cures pal·liatives que són pioners a Catalunya i 
gaudeixen de renom internacional. En certa manera, ha retrobat els objectius 
fundacionals de l’any 1348 en el sentit d’ajudar a les persones amb més 
necessitats.

Els recursos sociosanitaris d’internament comprenen 90 llits que es reparteixen 
en diferents unitats funcionals amb objectius d’atenció i organització diferenciats 
per al ingrés temporal de pacients. Aquestes unitats són:

Unitat d’atenció subaguda, com alternativa a l’hospital d’aguts per a  pacients 
crònics complexes i pacients amb malaltia avançada amb crisis que requereixen 
internament de curta durada, i que no requereixen alta especialització ni alta 
intensitat terapèutica, i que no es pot fer en el domicili.

Unitat de cures pal·liatives, per a malalts avançats i terminals de càncer, sida 
i altres patologies, amb els objectius de control del dolor i altres símptomes i 
suport emocional als malalts i a les seves famílies. Porta el nom de Pilar Verges i 
Rabassa en reconeixement a la persona que amb el seu donatiu va fer-la possible.

Unitat de Convalescència, dirigida a millorar l’autonomia dels malalts crònics 
o geriàtrics que presenten pèrdua de la seva capacitat funcional coincidint amb 
un episodi agut i per poder retornar a la comunitat amb les millors condicions 
possibles.

Unitat de Psicogeriatria, per a internament temporal dels malalts amb demència 
i trastorns de comportament, amb necessitat de control de símptomes de la 
malaltia de base o d’altres incurrents.

El recursos d’internament es completen amb uns llits de llarga estada o llits de 
transició, per a l’atenció de persones amb processos crònics, amb dependència i 
complexitat assistencial. 

L’Hospital disposa també d’uns recursos d’atenció ambulatòria, que són:

Hospital de dia com a recurs alternatiu a l’internament,  dóna  assistència, 
majoritàriament a persones grans malaltes i a persones amb malalties cròniques 
que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic 
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i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori. Els objectius dels serveis 
d’atenció de dia són: l’avaluació integral, la rehabilitació i l’atenció continuada 
de manteniment. 

Unitat de diagnòstic i seguiment per a l’avaluació integral ambulatòria de mallats 
geriàtrics, psicogeriàtrics i pal·liatius.

rehabilitació ambulatòria per a l’atenció de persones amb dèficits i discapacitats 
tributaris de rehabilitació mèdica en règim ambulatori

Per últim, disposa d’uns recursos d’atenció comunitària, que són  l’equip d’atenció 
domiciliària (Pades) i hospitalització domiciliària, com alternativa a l’hospital 
d’aguts en el maneig de crisis en pacients crònics i també actua com equip de 
suport a l’atenció primària en l’atenció  a aquets col·lectius de pacients.    Des de 
mitjans de l’any 1995 participa en la Unitat Geriàtrica d’Aguts integrada al Servei 
de Medicina interna d’aquell centre, com una experiència d’atenció geriàtrica 
d’aguts especialitzada i que és innovadora al nostre país.

En la vessant purament social disposa d’una Plataforma de serveis coneguda 
com a El Nadal - Serveis per a la gent gran, que és la marca que engloba els 
serveis socials d’atenció a la dependència de la Fundació. Aquests centres reben 
de l’Hospital de la Santa Creu suport i experiència en l’atenció als problemes de 
salut dels seus usuaris.

Ofereix diferents programes d’atenció, sempre orientats a la continuïtat de serveis, 
amb l’objectiu de proveir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció 
en cada moment, amb la finalitat de procurar mantenir la seva autonomia 
personal i de garantir una atenció personalitzada i de qualitat, d’acord amb les 
seves necessitats. 

La cartera de serveis la forma una sèrie de programes agrupats en sis àrees 
d’actuació:

- Programes d’acolliment residencial, amb 144 places de residència assistida.

- Programes d’acolliment diürn: amb 30 places de centre de dia

- Programes d’acolliment alternatius a la llar: amb 63 habitatges amb serveis

- Programes de suport al cuidador: estades temporals de descàrrega i suport a 
la família 

DOCÈNCIA I RECERCA

Al voltant d’aquesta organització es realitzen també activitats docents i de recerca. 
És centre acreditat, junt amb el Consorci Hospitalari de Vic, per a la formació de 
metges especialistes en geriatria dins el programa MIR i participa en la gestió de 
la  Unitat d’Epidemiologia Clínica d’aquell centre.
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L’any 1996 participa en la creació de la fundació Osona per la Recerca i Educació 
(FORES), junt amb altres centre d’Osona amb els objectius de fomentar la recerca 
clínica i l’epidemiologia a la comarca. 

La Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC) ja és, oficialment, hospital 
universitari des de juliol de 2014. La resolució aprovada per la Generalitat 
declara que el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la FHSC “compleixen els 
requisits per adquirir la condició d’hospital universitari, mitjançant la subscripció 
d’un conveni amb la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, en el 
qual s’estableix la creació d’una unitat docent d’aquesta Universitat”. La condició 
d’Hospital Universitari permet la utilització conjunta de les estructures dels centres 
hospitalaris i de la UVic-UCC per a la docència, la recerca, la transferència de 
coneixement i la innovació dels professionals de la Fundació.

RECONVERSIÓ ESTRUCTURAL

Aquesta nova etapa va obligar  a canvis importants en l’estructura del centre, en 
funció de la seva capacitat idònia per respondre a les noves necessitats d’atenció 
i als  dèficits d’una estructura pensada per a un altra tipus de malalt  i de les 
característiques particulars de cada una de les diferents unitats d’atenció. A més 
calia millorar de forma important les condicions de confort i intimitat dels malalt 
i també de la família per facilitar la seva participació en el procés d’atenció i 
l’estada a l’hospital.

El 1989 es va dissenyar un pla de reconversió estructural en 4 fases que ja han 
estat executades els anys  1991, 1997, 1999 i 2003, actuant en més de 6.000 
m2 i una inversió de més de 5 milions d’euros, que ha suportat la Fundació en 
gran part, amb la col·laboració de institucions com la Institució Puig Porret i la 
Fundació Gallifa.

La Fundació es planteja ara un nou projecte millora estructural. Tot és a punt 
enguany per a la construcció del nou edifici annex a l’Hospital Universitari de la 
Santa Creu de Vic (HUSC), destinat a acollir l’àrea de rehabilitació més gran de 
la ciutat. El projecte suposarà un profund canvi en la configuració de l’Hospital. 
L’objectiu és que les instal·lacions s’inaugurin a finals del 2017 o inicis del 2018. 

El nou edifici constarà d’una sola planta i estarà adossat, en la seva part central, 
al que avui és l’entrada principal. El seu interior estarà dividit en tres grans blocs: 
a una banda, la nova cafeteria i restaurant; al centre, la nova entrada per a 
vianants a peu de carrer, i, a l’altra banda, l’Àrea de Rehabilitació.

El projecte contempla també altres canvis que completaran la modernització de 
l’Hospital. El primer, l’excavació d’un aparcament soterrat simultàniament a la 
construcció del nou edifici i que ocuparà el que avui és el pàrquing descobert i el 
parc annex a l’Hospital.  Per tant,  l’entorn del centre es convertirà en  una gran 
zona verda. 
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El segon gran canvi serà la reforma integral de la planta baixa de l’Hospital, amb 
la creació d’una gran àrea d’atenció ambulatòria. Es passa de 4 consultoris a 13 
i s’ampliaran els espais destinats a Hospital de Dia.

L’EQUIP DE PROFESSIONALS  

L’equip de persones que treballa al centre ha estat sempre l’actiu més valuós de 
l’Hospital, amb una gran professionalitat, vocació i dedicació amb l’objectiu comú 
de promoure la qualitat de vida dels malalts i familiars. L’equip interdisciplinari és 
imprescindible per assolir els objectius d’assistència.

A l’Hospital treballen actualment 249 persones, de les quals  17 són metges,  
67 són diplomades i 119 auxiliars d’infermeria i gerocultores, a més de personal 
d’administració i manteniment i altres. Cal afegir  el grup de voluntaris que 
col·laboren en l’atenció als malalts i altres tasques, Tots ells formen l’equip del 
centre.

El nou Hospital de la Santa Creu proporciona a la ciutat de Vic i a la comarca 
d’Osona i en alguns aspectes també al Ripollès uns serveis capdavanters de gran 
qualitat. Com ha fet sempre des de fa més de 660 anys . 
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LA RODA D’AIGUATÈBIA (LES GARROTXES DE CONFLENT)  
PROBABLE RECORD DE LES PESTES MEDIEVALS

MUnTAnEr i BArTrA, J. 

rESUM. Constatem l‘existència d’una pelegrinació entre Aiguatèbia (Conflent) i Font-
rabiosa (Capcir) que tenia  lloc cada set anys el dilluns de la segona Pasqua. El fet que 
es fes en honor a sant Sebastià, oferint-li un ble encerat enrotllat en una roda,  i que ja 
fos documentada el 1610,i segons autors originària del 1348, fa pensar en una relació 
directa amb la pesta negra que assolà tot el continent europeu. Els goigs en honor del 
sant fan referència explícita a la pestilència. Enguany, 113 anys després de la darrera 
pelegrinació, s’ha reprès aquesta tradició.

PArAUlES ClAU: pelegrinació, sant Sebastià, pesta negra, Catalunya del nord, roda, 
ble encerat.

INTRODUCCIÓ

L’atzar ens va portar a les mans el llibre d’Etienne Badia Histoire du Capcir et 
des capcinois. L’atzar també ens va fer llegir la història d’una antiga pelegrinació 
coneguda com la roda d’Aiguatèbia.

Pelegrinació d’origen medieval entre Aiguatèbia i Font-rabiosa per donar gràcies, 
i demanar protecció alhora, a sant Sebastià.

Geografia i història

Aiguatèbia és una població situada a les garrotxes de Conflent, a la comarca del 
Conflent.

Actualment te una població de 46 habitants (448 el 1896) i el municipi és Ai-
guatèbia –Talau  (fusionats el 1983) situat a 1365 m d’alçada.

Fou completament incendiada, rectoria inclosa, per les tropes franceses a l’època 
de Lluís xIV per llur fidelitat catalana després del Tractat dels Pirineus.

Font-rabiosa compta amb 111 habitants (2009) (254 habitants el 1896) situa-
da a 1460 m d’alçada

Una de les tradicions d’Aiguatèbia és la referida a la roda d’Aiguatèbia (1).

Es tracta d’una pelegrinació documentada ja el 1610 i que consisteix en una 
caminada fins a la població de Font-rabiosa (Capcir) i tornant el mateix dia.

Aquesta pelegrinació d’uns 18 km d’anada i 18 de tornada  es feia cada set 
anys i la finalitat era demostrar amb el vot del poble l’agraïment per haver-los 
deslliurat de la pesta.

El vot consistia en que un representant del poble d’Aiguatèbia acompanyat d’un 
seguici al qual s’hi afegien la gent dels pobles veïns (Ralleu i Censà), feia lliu-
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rament a l’església de Sant Sebastià de Font-rabiosa d’una roda, peça de fusta 
rodona d’uns 90 cm. amb vuit braços, al voltant de l’eix de la qual hi havia un 
ble encerat, el 2016 de 30 m de llarg, (les candeles individuals eren anomenades 
cugues de rat) que es dipositaven a l’església capcinesa i s’havien d’encendre als 
oficis. Sent la primera candela d’encendre’s i la darrera en apagar-se (2).

Amb permís es podia agafar una candela que hom encenia quan marcava pedre-
gada (3).

ALTRES PELEGRINACIONS

Hi ha moltes altres pelegrinacions populars d’origen medieval. 

N’esmentarem dues.

Relacionada amb la roda o rodella:

A la població d’Arles (Vallespir) hi tenen la rodella documentada des del 1465.

Cada any el municipi de Montboló lliura una rodella, el trenta-u de juliol, a l’es-
glésia d’Arles als sants Abdó i Senén per preservar del mal temps.

Relacionada amb sant Sebastià:

A Tossa de Mar (Selva) fan el vot del poble cada any per la diada de sant Se-
bastià. Consisteix en una caminada de gairebé quaranta quilòmetres fins Santa 
Coloma de Farners (Selva) i l’endemà tornen a Tossa. Aquesta tradició sembla ja 
documentada cap al 1400. Es coneguda com el pelegrí de Tossa.

LES PESTES MEDIEVALS

Hom diu que la pesta era una malaltia gairebé endèmica  al nostre país entre els 
segles xIV i xVI (7).

La pesta negra, que podria ser a l’origen d’aquesta pelegrinació, va tenir lloc l’any 
1348. 

L’agent causal és el bacteri Yersinia pestis.

La via de transmissió era la picada de puça tot i que per als metges medievals   
la malaltia es transmetia per l’aire.

Segons els estudiosos morí un terç de la població europea. Hom la considera com 
una de les pitjors catàstrofes de la història universal.

Alguns estudiosos xifren, però, la mortalitat en dos terços de la població.

Jordi Günzberg (5) explica: “La pesta  és una malaltia que presenta tres formes 
diferenciades: la bubònica (la més comuna, en una setmana entre el 40% i el 
90% dels afectats morien. Es propagava per la picada d’una puça paràsita de la 
rata), la pulmonar i la septicèmica.(...)
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S’explica que alguns testadors volien ciris encesos permanentment i assignaven 
a aquest fi una quantitat de diners“ (5).

A regiment  preservatiu e curatiu de la pestilència (cap el 1490), el metge Lluís 
Alcanyís explica mètodes de prevenir i tractar la pesta. Escriu que la pesta era 
deguda “ per judici divinal o per nostres pecats”

S’hi expliquen les possibles causes així com mesures preventives i curatives (6).

Una de les recomanacions medievals era la fugida. Així al Decameró uns nobles 
de Florència sota el flagell de la pesta fugen de la ciutat.

Manuel Camps i Clemente explica: “Com que es creia que l’origen de la pesta 
era el càstig diví, el millor remei seria adoptar mesures de caràcter religiós com 
pregàries, processons, pelegrinatges, almoines, etc” (7).

A Riutort (Capcir) els vells parlaven de la picota que delmava la població fins al 
punt de que els soldats de Mont-lluís van haver d’anar-hi per enterrar els difunts 
(mecanoscrit de Janine Becat-Sagnol del 1999).

En alguns textos s’anomena el mal cald, per la febrada que produïa

A Perpinyà  el 1348 hi havia 1000 morts al dia.

Jordi Bolòs (8) escriu: “Parlar dels desastres del segle xIV i xV és fàcil. En poc 
temps, hi hagué anys de males collites, se seguiren moments de fam, després 
vingueren les pestes, tot seguit la guerra (la guerra civil de l’època de Joan II) 
s’estengué  per tot el país i, finalment, els terratrèmols feren gairebé desaparèixer 
alguns llocs i poblacions...(...) i/o l’anomenat mal any primer (1333) en què a la 
ciutat de Barcelona moriren de fam milers de persones.

Recordarem que Joan II havia empenyorat els comtats de Rosselló i Cerdanya al 
rei de França.

A Cerdanya hi ha enregistrats l’any 1376, 7500 fogatges i l’any 1497, 3940 (7).

Camps afegeix: “L’any 1474 (...) el noble Damià Dez Callar s’adreçava als dipu-
tats de Catalunya dient que “per causa de les grans mortaldats que lo ,present 
any son estades en la terra de Cerdanya e grans caresties e guerres, los lochs eren 
despoblats que noy és la quarta part de la gent que hi solia ésser” (7).

D’alguna manera ens podem imaginar un escenari apocalíptic amb secada i per 
tant fam, guerres i pesta. No es estrany que amb una farmacopea pràcticament 
ineficaç només es podia pretendre cercar guariment a l’empara de la religió cris-
tiana i/o pràctiques magicoreligioses.

Sant Sebastià

Fou un militar romà nascut a Narbona invocat especialment en la cultura cristia-
na per a prevenir o guarir la pesta.

A  l’església de Font-rabiosa te una imatge al retaule barroc de  l’altar major,

Se’l representa com un home mig despullat lligat a un tronc i amb el cos ple de 
fletxes.
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Fou perseguit per defensar la fe cristiana i haver renunciat a perseguir els cristi-
ans. Documentat al voltant de l’any 304.

La desaparició de la pesta a Roma el 680 fou atribuïda a la intercessió de sant 
Sebastià.

Les fletxes i les ferides hom diu que suggerien metafòricament les maldats pro-
duïdes per les pestes.

Sembla que la popularitat de Sant Sebastià coneix embranzida a partir del s. xIV

L’església de sant Sebastià de Font-rabiosa és la més antiga de la diòcesi d’Elna-
Perpinyà dedicada a aquest sant. Primera documentació l’any 908. El Capcir 
depenia de l’arquebisbat de Narbona.

Lluís Alcanyís ja esmenta sant Sebastià  com a sant protector de la pesta.

Altres devocions importants en la prevenció de la pesta eren sant Cristòfol, sant 
Roc, sant Galderic i els sants metges Cosme i Damià.

La roda

L’origen de la tradició de la roda podria arrencar el 1348 (segons l’ abat Giralt) 
(1).

Documentació el 1610

La pelegrinació

Tenim documentada la pelegrinació del 1765

Anaven a comprar la cera a Acs “en França” i pesava 30 lliures

Primera missa cantada de bon matí a Aiguatèbia i la segona a Font-rabiosa.

Pel camí es cantava Deu tuorum militum, peça del compositor italià Claudio 
Monteverdi.

El 1771 van fer el següent itinerari:  Aiguatèbia, coll de Jovell, Vilanova, Ral, 
Font-rabiosa, Formiguera, coll de Creu, coll de Jovell  i Aiguatèbia.

Darrera peleginació el 1903

Segons recull Emmanuel Brousse al diari l’independant el 1896 s’hi  congrega-
ren 6000  persones.

Diada

El dia de la pelegrinació era el dilluns de Pasqua granada.

Pabordesses, confraries i l’hoste

Eren les persones encarregades de recaptar sous per a les parròquies.

Als registres parroquials de Font-rabiosa les esmenten. Segurament  en relació a 
l’arribada de nombrosos visitants i a la possibilitat de recaptar sous per tal cobrir 
despeses de la celebració.

J. Muntaner i Bartra 
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S’esmenten el 1883 i el 1890.

S’esmenta també la confraria de Santa Bàrbara de Pruneres, el representant de 
la qual al Capcir s’anomenava l’hoste.

El 1395 fou G. Ramon de Riutort.

Periodicitat

La roda d’Aiguatèbia es feia cada set anys.

El nombre set en la cultura tradicional dels Països Catalans i en el context jude-
ocristià  és un nombre amb significació cabalística.

Podem relacionar el nombre set amb l’Apocalipsi atribuït a l’evangelista Joan. 
Aquest llibre estructurat en cinc septenaris més un pròleg i un epíleg, o sia un 
llibre en set parts. El capítol més conegut és el dels set segells: document tancat 
amb set segells que l’Anyell va obrint.

El simbolisme del nombre set significa plenitud i aliança.

Són coneguts també els quatre cavallers de l’Apocalipsi esmentats al capítol Els 
set segells: conquesta, guerra, fam i mort.

Actualitat

El dilluns de la segona Pasqua d’enguany, un segle llarg després de la darrera 
pelegrinació, gràcies a la iniciativa d’Amics de Cerdanya amb la col·laboració del 
Grup excursionista de Cerdanya, els Amis des Garrotxes-Conflent, Amis d’Aygua-
tébia, el comú de Font-rabiosa, l’ Ajuntament de Puigcerdà, Rafael Dalmau, edi-
tor, la Casa de la Generalitat a Perpinyà i Catalans sense fronteres s’ha reprès 
aquesta tradició medieval.

El ble encerat fou comprat a la cereria sant Roc de Berga.

La jornada s’incià amb una missa a les set del matí a l’església de sant Feliu 
d’Aiguatèbia amb el cant d’entrada vell pelegrí.

El trajecte d’enguany fou Aiguatèbia, Ralleu, Censà, coll de Censà, Ral i Font-
rabiosa.

Quaranta pelegrins al capdavant dels quals hi anava el portant de la roda cobriren 
el trajecte fins l’església de sant Sebastià de Font-rabiosa, on el batlle i el mossèn 
reberen els pelegrins.

Un cop dins es cantà el Salve regina de la missa de Angelis i els goigs de sant 
Sebastià, la tornada dels quals fa:

Vulláu donchs Jesus pregar,

Nos guarde de Pestilencia.
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LA HISTORIA DEL HOSPITAL DE SANTA MARIA DE LLEIDA  
DESDE EL ESTUDIO DE SUS DENOMINACIONES

TEJEro vIDAl, lorena lourdes(1); TEJEro CoSTA, Francisco José(2);  TorrES 
PEnEllA, Carmen (3)

(1)(rn, Msn, PhD, Gestió de Serveis Sanitaris, Universitat de lleida, Grupo FEBE);  
(2Mestre i historiador; (3)(rn, Msn, PhD, Universitat de lleida, Grupo FEBE).

rESUMEn: El Hospital de Santa María surgió de la fusión de diferentes establecimientos 
existentes en la ciudad de Lleida a principios del siglo xV. Como consecuencia de estos 
cambios políticos y sociales, han sido muchos los nombres con los que se ha denominado. 
El objetivo del estudio fue el conocer la evolución de las denominaciones. El espacio social 
e histórico es la ciudad de Lleida. La primera referencia aparece en 1453, denominándose 
Hospital de Santa María. En 1915 el hospital fue transferido a la Diputación de Lleida 
pasando a denominarse Hospital Provincial. Ha existido una amplia variedad en 
denominaciones que nos permiten conocer en cada momento cuál era la dependencia 
administrativa del hospital. 

rESUM: L´Hospital de Santa Maria va sorgir de la fusió de diferents establiments existents 
a la ciutat de Lleida a principis del segle xV. Com a conseqüència d’aquests canvis polítics 
i socials, han estat molts els noms amb els que s’ha anomenat. L’objectiu de l’estudi va 
ser el conèixer l’evolució de les denominacions. L’espai social i històric és la ciutat de 
Lleida. La primera referència apareix en 1453, denominant Hospital de Santa Maria. El 
1915 l’hospital va ser transferit a la Diputació de Lleida passant a denominar-se Hospital 
Provincial. Hi ha hagut una àmplia varietat en denominacions que ens permeten conèixer 
en cada moment quina era la dependència administrativa de l’hospital.

INTRODUCCIÓN

El Hospital de Santa María surgió de la fusión de diferentes establecimientos 
existentes ya en la ciudad pero que habían demostrado ser insuficientes o estar 
en precarias condidiones económicas y asistenciales. Las negociaciones para 
promover una fusión de dichos establecimientos se iniciaron en el año 1435 a 
partir del nombramiento de diferentes Prohombres de la ciudad que se reunieron 
con el Cardenal de la Administración de Lleida, Domingo Ram (1,2).

A pesar de ello, no fue hasta el 6 de abril de 1445, cuando los Pahers de la 
ciudad junto con el Obispo Don García Aznárez de Anyon se reunieron y llegaron 
al acuerdo de realizar una fusión en un único hospital1. Este proceso de fusión 
fue reafirmado a través de la Bula de Calixto III, lo que garantizaba una mejor 
selección del personal tanto facultativo como técnico, un edificio más espacioso y 
en mejores condiciones higiénicas, y garantizaba unas rentas suficientes (2–12). 
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No se ha podido establecer con precisión el número de hospitales que llegaron 
a ser fusionados como consecuencia de que los estatutos fundacionales del 
Hospital de Santa María no se conservan en la actualidad. Exísten autores que 
establecen que fueron seis los que se unificaron, a saber: el Pere Moliner, el de 
Peregrins (d´en Serra), el Santa Magdalena, el Bernat Coll (San Marçal), el de 
Sant llàtzer  y el de Pelleters (2-4,13–16).

La primera ubicación del Hospital Santa María se acordó el 1 de abril de 14472 
en una zona próxima al puente de la ciudad, en el barrio de Cappont, utilizando 
la infraestructura del hospital Bernat Coll ya existente en aquella zona. El 
establecimiento fue ampliado, ya que había estado destinado para la atención 
de peregrinos y la asistencia había estado bajo el cuidado de la congregación 
de los Trinitarios y contaba con una infraestructura que resultaba insuficiente.  
Inició su actividad asistencial un año más tarde a pesar de no estar terminado 
(2,4,6,10,14,16–18). 

El hospital se mantuvo ubicado en la huerta de Cappont hasta que dos crecidas 
del río Segre (una en marzo de 1452 y otra en octubre del mismo año) ocasionaron 
grandes desperfectos  y  se planteó la idea de un cambio de ubicación. A ello, se 
unieron los cambios de urbanismo en la zona, la aparición de hostales y casas 
de mujeres de mala vida entre 1449 y 1451, junto con la imposibilidad de la 
adaptación de espacios en el establecimiento para hacer frente a las nuevas 
demandas (2,8,10,11,16,19).

El 30 de julio de 1453 se decidió ubicar el nuevo hospital en la zona intramuros 
en la plaza de la Bladera vella, quedando ubicado dentro de la parroquia de 
Sant llorenç Màrtir  costeándose a partir de la beneficencia, de las limosnas, de 
diversas contribuciones particulares y de la caridad. Para ello, los miembros del 
Concell General3 se encargaron de solicitar la protección y apoyo real de Alfonso 
IV, el cual otorgó, a través de la reina María de Castilla, un privilegio expedido el 
25 de agosto de 14534. Según este privilegio, el hospital debía estar destinado 
al acogimiento y atención de los pobres de Cristo, tanto los enfermos como 
los sanos, y se especificaba que se financiaba con dinero público, donaciones 
particulares o mediante la adquisición de almoinas u otros ingresos paralelos.  
La reina determinaba también que el hospital debía estar bajo la adoración de 
Santa María de los Ángeles5, en honor a su nombre.  A través de este privilegio, 
se otorgaba a todos los que trabajaban en el hospital la protección, salvaguarda, 
inmunidades, gracias y prerrogativas similares a las que tenían en el hospital de 
la Santa Creu de Barcelona. El régimen, gobierno y administración del hospital 
general de Santa María se concedía al Consell General que tenía absoluta libertad 
(2,10,17,20–22).

La primera piedra del nuevo Hospital de Santa Maria se colocó el 13 de abril 
de 1454, como consta en una lápida conmemorativa que existe en la parte 
izquierda de la entrada del edificio. Estuvieron lluis de Montsuar y Bernat Gralla 
(Paers en cap), Manuel de Montsuar (vicario capitular) y el canonge Garcia de 
vallterra.  El proceso de construcción se prolongó hasta finales de 1519 y siendo 
el arquitecto Andres Pi (9,19,21,23–28). 
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Entre los años 1470-1472, a pesar de que las obras continuaban no estando 
finalizadas, se recibían enfermos en el centro, especialmente por los periodos 
epidémicos que habían azotado la ciudad y por la Guerra de los Diez Años6, que 
mermó la situación económica de Cataluña y por ende, la del Hospital de Lleida, 
pasando bastantes años hasta poder adquirir censos suficientes para hacer frente 
a sus necesidades (6,8,19,22,29).

El 13 de septiembre de 1476 se reunió un grupo de representantes de la ciudad 
junto con el administrador Manuel de Montsuar y el canónigo Garcia de vallterra 
para analizar cómo se podía mejorar la atención a los pobres del hospital ya que 
se encontraba en pésimas condiciones (22).

Tras más de medio siglo desde la colocación de la primera piedra, sólo estaban 
construidas tres partes del hospital, por lo que eran pocos los pobres y peregrinos 
que podían ser atendidos en el mismo, como aparece en el acta de la Prohomería 
del Hospital de 2 de abril de 1517 (8).

El propio Obispo de la ciudad, Jaume Conchillos7, participó en las obras del 
centro y le dio el impulso para que finalizaran y también a través de un legado 
de 600 libras facilitado por el insigne caballero y jurista Mossén onofre Cerveró; 
éste fue el encargado de la inauguración en el año 1520.  A partir de aquel 
momento se procuró contar con los más notables médicos del Estudio y los 
cirujanos más prestigiosos para la asistencia a los enfermos (3,26,30,31).

El Hospital de Santa María tuvo gran influencia en toda el área geográfica que lo 
envolvía, ya que no existía ninguno entre las carreteras de Barcelona-Zaragoza, 
por lo que muchas personas asistían a él cuando enfermaban8; a pesar de ello, 
tampoco debían ser demasiadas las personas asistidas, ya que no existen muchas 
referencias de ello hasta bien entrado el siglo xVIII (8).

Tras la Guerra de Sucesión (1702-1714) una parte del establecimiento pasó a 
ser militar, denominándose desde ese momento Hospital del rey, requisándose 
también la farmacia, el cementerio y el horno. El hospital fue militar desde la 
capitulación de la ciudad a mediados del mes de octubre de 1707 a las tropas de 
Felipe V (convirtiéndolo en hospital de sangre) hasta 1735.  (8,32,33).

Por ello, se acordó trasladar el hospital civil a una casa particular del noble doctor 
Anton de vilaplana, situada en la calle Mayor (donde está la Casa Miró) y que 
por detrás daba acceso al río Segre. A cambio se le facilitaba a doña Magdalena 
de vilaplana, viuda de Anton de Vilaplana un alquiler, que en el año 1727 fue de 
45 libras.  El traslado se produjo el 27 de julio de 1712 (4,33–36).

Posteriormente, en 1728, se trasladó a la casa de Don Joan ortiga, que se 
alquiló por un periodo de 10 años, pagando por ella un precio de doscientas 
libras.  Los enfermos permanecieron allí hasta el 22 de enero de 1736, en que 
se trasladaron los cuatro primeros enfermos de nuevo al Hospital de Santa María, 
para al día siguiente, trasladarse el resto (13,26,37).

Los pobres y enfermos que entraban en el Hospital durante estos 24 años que 
ocupan el libro de cuentas procedían de diversos lugares de España, de los valles 
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de Arán y de Andorra, de Francia y de Italia, incluso hubo alguno de Alemania y 
de Flandes; situación que suponía que realmente el hospital fuera un auténtico 
Hospital General.  (38,39).

Como consecuencia de estos cambios políticos y sociales, han sido  muchos los 
nombres con los que se ha denominado al Hospital de Santa María de la ciudad 
de Lleida a lo largo de su dilatada existencia. 

Objetivo:

Conocer la evolución de las denominaciones que el Hospital de Santa María ha 
recibido desde su fundación a mediados del siglo xV hasta los inicios de la Guerra 
Civil española.

Metodología:

La metodología utilizada para el estudio se fundamenta en la visión de la historia 
de la Escuela de los Annales, desde el paradigma interpretativo-simbólico 
utilizando la hermenéutica como método de diálogo entre el texto a estudio y el 
investigador. La  Escuela de los Annales intenta no admitir esa historia simplista 
que se decantaba por la narración de los hechos acontecidos; hablándonos de 
que no existe una historia centrada en un “hecho” de forma superficial, sino 
que se tiene que analizar la realidad histórica que es social, y que necesita el 
planteamiento de hipótesis de los problemas que a lo largo del tiempo han ido 
acaeciendo (40–43).

El espacio social e histórico en el que se enmarca este estudio de investigación 
es el de Lleida ciudad, siendo el objeto a estudio las diferentes denominaciones 
tanto en ordinaciones, documentos administrativos, contratos y otros, y que ha 
tenido el Hospital de Santa María desde su fundación en el año 1445 hasta los 
inicios de la Guerra Civil española.  

Las fuentes que se han utilizado para el mismo han tenido en cuenta dos 
características fundamentales: la fiabilidad y su adecuación.  Para el análisis 
de la primera característica se ha tenido en cuenta la autenticidad de las 
fuentes (mediante técnicas de datación y el análisis de la historia de la fuente), 
la depuración de la información (utilizando la coherencia interna de la fuente 
y la comprobación externa de la información) y la contextualización (mediante 
técnicas de clasificación documental y comparando diversas fuentes) (44,45).

Las fuentes históricas utilizadas han sido principalmente las escritas no 
narrativas de documentos y bibliografia de referencia. El tipo de fuentes son 
directas e indirectas, voluntarias y no voluntarias, seriadas y no seriadas según la 
taxonomía de Júlio Aróstegui (45). Comprendiendo éstas: ordenanzas y estatutos, 
libros de contabilidad, capbreus o libros de patrimonio hospitalario, protocolos 
notariales, testamentos y legados, libros de expósitos y libros de óbitos (46). Así 
mismo, se han utilizado diferentes normativas, constituciones, ordenaciones de 
la institución hospitalaria y disposiciones generales de carácter histórico, social, 
cultural y económico, publicaciones oficiales, prensa y textos bibliográficos del 
periodo a estudio.

Lorena Lourdes Tejero Vidal; Francisco José Tejero Costa;  Carmen Torres Penella
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La información obtenida proviene de archivos, bases de datos y bibliografía de 
referencia;  utilizado técnicas de observación, análisis e interpretación documental 
de archivos. Las técnicas empleadas han sido la lectura en profundidad, análisis 
de texto y de contenido. 

Resultados:

Han sido muchos los nombres con los que se ha denominado el Hospital de 
Santa María a lo largo de su dilatada existencia, reflejo de los cambios políticos 
y sociales habidos en la sociedad a la cual ha venido prestando sus beneficiosos 
servicios. 

La primera referencia de la que se tiene constancia de la denominación del 
Hospital aparece en el privilegio de fecha 27 de agosto de 1453, por el cual la 
reina María de Castilla, como locteniente de Cataluña, autoriza la construcción 
de un hospital para recoger a los pobres, tanto sanos como enfermos.  Mandando 
ser construido en la ciudad de Ilerda, dentro de la parroquia de San Lorenzo, 
según, o delante de la “Pensum” Real, o la Plaza de la Bladeria9 vieja y titularse 
dicho establecimiento Hospital de Santa María. 

“[…] nos Maria, Dei gratia, regina Aragorum […] dellibeveraveritis constituere 
et edificare seu construi et edificari facere in dicta civitate Ilerde intus 
parrochian Sancti laurenti, iuxta vel ante pensum regium, sive plateam de la 
Bladeria vella eiusdem civitatis, quoddam hospitale, quo Chisti pauperes, tam 
sani quam infirmi  conveniant […]  et nominari habeat Hospitale Sancte Marie 
[…]”10

Finalmente se eligió el primer emplazamiento.

“[…] En l’any de mil quatre sens sinquanta tres, dilluns a dotze de agost, stans 
pahers los honorables […]  foren comensades de enderocar les cases del sol 
del pes del rey a hon se a de fer lo Spital General  de la ciutat e costaren de 
compra les dites cases quatre sentes y set lliures […]”11

Gracias a las instrucciones que reciben los embajadores de la ciudad que han de 
defender los intereses de Lleida delante del Rey en Zaragoza sabemos que, por 
petición real, ese Hospital General estaba bajo la advocación de la Virgen María 
de los Ángeles.  Esa circunstancia muy posiblemente debido a la devoción que la 
Casa Real de los Trastamara, de la cual la Reina María de Castilla formaba parte, 
profesaba a San Francisco de Asís. 

 “[…] Encara mes diran e explicaran a dita Magestat, que com en la present 
ciutat se sie fent spital general sots invocacio de la verge Maria dels Angels ab 
mandat del sant Pare e de la Magestat real en grandissim servey de mon Senyor 
Deu Jeshu Crist al qual spital general son stats units tots los spitals particulars 
de tota la ciutat e algunes coses pres e entre altres una confraria e les rendes 
d´aquella quis dihe Santa Maria del Miracle. les quals rendes son sous en 
suma de quinze e vuit liures. la qual confraria ere dels conversos habitants en 
dita ciutat e fouch feta dita unio al dit spital general ans dita Santa Inquisicio 
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no vingues en dita ciutat ab voluntat d´ells e […] de dita unio de manera 
aquella srtesque son plen efecte”12

Durante un largo periodo de aproximadamente 3 siglos, la denominación del 
hospital contiene los conceptos anteriores aunque con ligeras fluctuaciones, 
posiblemente debido a como la persona encargada del registro se hacía eco del 
sentir popular cuya tendencia es a la simplificación. Así en 1601 aparece com 
Hospital General de Pobres laichs. 

“[…] Jo, Honofre Cervero donsell, estant en ma sana y bona memoria y ferma, 
loquela fas y orden aquest testament y darrera voluntat mia  […] y del qual 
sobrara de dita mia herencia pagats primerament tots mos legats y deutes, 
vull que de dits mos bens sen fasse dos iguals parts, la huna servesque per 
[…] y laltra mitat vull servesque per al Hospital General de Pobres laichs de la 
present ciutat de leyda […] Fet es aso en leyda als trenta dies del mes de maig 
de la nativitat del Senyor Deu Jesuchrist mil siscents y hu […]”13

En 1629 es Hospital General de María Santísima dels Angels de Pobres laichs. 

Imagen 1: Llibre de Capbreu de l´Hospital General de María Santísima dels Angels de Pobres Laichs 
de la ciutat de Lleyda.

Fuente: Extraído de: ADL. Llibre de Capbreus (1771-1790)  Año 1629.

El funcionario Antón Sabater es un ejemplo de lo más arriba afirmado. En 1735 
lo nombra Hospital General de la Mare de Deu dels Angels de Pobres Malalts.

“[...] Comptes donats per mi Anton Sabater Prebere y Prior del Hospital General 
de la Mare de Deu dels Angels de Pobres Malalts de la present Ciutat, dels 
diners me han entregat los molt Ilustres Srs regidors del present Hospital per a 
obres necessaries peral recobro de dit Hospital en lo present any de 1735[...] 
”14
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Diez años después lo cita como Sant Hospital General de Pobres laichs15. 

Para más tarde, en 1747, nominarlo Hospital General de la Mare de Deu dels 
Angels dels Pobres Malalts Seculars16.

“[…] Comptes del Hospital General de la Mare de Deu dels Angels dels  pobres 
malalts seculars de la present Ciutat de lleyda donat per mi Anton Sabater […] 
y Prior de dit Hospital en lo present any de la nativitat del  1747”17

Y  también ese mismo año como Santa Casa del Hospital de los Pobres Paysa-
nos18.
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Imagen 2: Libro de entradas y óbitos del St.  Hospital 
General de Pobres Laichs de la Ciudad de Lleida. 
Foto que corresponde al año 1745.

Fuente: Extraído de: ADL. Llibres parroquials de 
l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions iniciado 
el 1739.No foliado.

Imagen 3: Libro de entradas y salidas, y 
también de óbitos que entran en la Sta. Casa 
del Hospital de los Pobres Paysanos de la 
ciudad de Lleida para el año 1747.

Fuente: Extraído de: ADL. Llibres parroquials de 
l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions de 
militars 1747. No foliado.
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Excepcionalmente, durante la Guerra de Sucesión19 el hospital pasó a 
denominarse Hospital del rey , y este nombre se utilizó a lo largo de más de 
medio siglo para designar la parte del establecimiento dedicada a la atención de 
los sodados enfermos o heridos (32).

En el periodo comprendido entre finales del s. XVIII y principios del XIX, los 
adjetivos santo, real y general están, todos a la vez o varios de ellos, en el 
apelativo del hospital.

A través del censo de Floridablanca de 1787, se habla del hospital de Lleida 
como Hospital General, describiendo en el mismo la presencia de 3 capellanes, 
3 facultativos, 24 enfermeros, 3 enfermeras y 4 sirvientes (47).

En un extracto de registros de defunciones para el año 178920, el hospital aparece 
como San ospital real y General u ospital real y General simplemente. 

En los del año 1796, vuelve aparecer el complemento nominal De Pobres 
laichs21. 

 

Pero será por última vez ya que en los registro de las defunciones del hospital 
para el primer decenio del siglo xIx, Santo Hospital real y General22 23 24 25 es 
la denominación usada26.  

En el año 1809, se redactó el ”Primer tratado. regularidad y servicio de un 
Hospital de Plaza”27 en la ciudad de Lleida

A partir de 1811 y hasta mediados de la centuria, un nuevo concepto aparece en 
los registos de defunciones en su denominación, Hospital de Caridad28 29 30 31. 
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Imagen 4: Llibre de entradas y obits del San Hospital 
General de Pobres Laichs de la Ciutat de Lleyda, 
comensant dia primer de Gine de lo any mil set sens 
y novanta sis, esen Vicari lo Reveren Pare Francisco 
del niño Jesus Carmelita Descals.  

Fuente: Extraído de: ADL. Llibres parroquials de 
l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions del año 
1796. No foliado.
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Curiosamente aunque en la tapa de los apuntes de defunciones comenzado en 
1859 figura como Hospital Civil, en los registos de su interior lo hace como 
Santo Hospital de Caridad32. (Ver Imagen 7)

En el año 1863 se observa una separación entre el Hospital Civil y el Militar, 
identificando capellanes diferentes para ambos. Para el Hospital Civil era el 
párroco Gregorio Mor y para el Militar, Pablo Griñó. Según la Guía-Cicerone de la 
Ciudad de Lérida elaborada por José Pleyan de Porta, el establecimiento en 1877 
es identificado como el Hospital Civil y Militar de la ciudad (25).

En el año 1894 ve la luz un nuevo Reglamento para el Régimen y Administración 
del establecimiento, citándolo como Hospital Municipal34. 

Finalmente, en 1915 el hospital fue transferido del Ayuntamiento a la Diputación 
de Lleida. Con el cambio de titularidad administrativa el hospital pasó a 
denominarse Hospital Provincial, nominación con la que aparece, por ejemplo, 
en el listado de hospitales de la provincia de Lleida elaborado para la festividad 
de Reyes Magos publicado en el periódico la vanguardia de 192435 (48,49).

Esta variedad en su denominación hace pensar en una serie de vocablos que se 
han mantenido a lo largo del tiempo, como serían: hospital, santo, general, real, 
civil, militar, provincial o de caridad.  Hemos de recordar que la palabra hospital 
permitia englobar a la multitud de establecimientos existentes en las urbes que 
daban asistencia tanto a los necesitados como a los peregrinos.  Éstos sufrieron 
un proceso de reunificación a finales del siglo xIV y principios del xV, que dio 
lugar a los hospitales generales que los aglutinaban en un intento de hacer más 
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Imagen 5: Libro de defunciones del Hospital 
Civil de la ciudad de Lérida que enpieza en el 
año 1859. Imagen de la portada.

Fuente: Extraído de: A.D.L. Llibros parroquiales 
Hospital Santa María. Libro de Óbitos 1859. 
f1v.
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eficientes las rentas de que disponían.  Además, resulta interesante remarcar que 
a pesar de que la España que renacía a partir del siglo xVIII se enmarcaba dentro 
de un sentimiento laicista, estos establecimientos continuaban manteniendo sus 
vestigios religiosos a través de sus denominaciones.  Posiblemente, producto de 
que la mayoría de ellos se nutrían para su administración y asistencia de personal 
pertenecientes a órdenes religiosas.

La denominación tanto de real, civil, militar y provincial, nos permite conocer en 
cada momento cuál era la dependencia administrativa de los establecimientos, 
que correspondía a los movimientos políticos coetáneos.

Conclusiones:

El Hospital de Santa María de Lleida surgido de la fusión a partir de 1445 de 
varios establecimientos existentes en la ciudad y que habían demostrado tener 
graves deficiencias tanto sanitarias como estructurales; compartía esta situación 
con otras ciudades catalanas en las que había sido necesario fusionar diversos 
establecimientos de beneficencia bajo dependencia municipal o eclesiástica 
en pro de mejorar la atención a pobres y enfermos;  de ello son ejemplos el 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, el Hospital de San Pau i Santa Tecla 
de Tarragona o el Hospital de Santa Caterina de Girona (2–12,50–60).

Ha existido una amplia variedad en las denominaciones que ha recibido el 
establecimiento, repitiéndose sin embargo una serie de términos a lo largo de 
su historia, como: hospital, santo, general, real, civil, etc.  Éstos nos permiten 
conocer en cada momento cuál era la dependencia administrativa de los 
establecimientos, que en la mayoría de las ocasiones coincidían con movimientos 
políticos coetáneos.
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Imagen 6: Portada del Reglamento para 
el Régimen y Administración del Hospital 
Municipal de la Ciudad de Lérida de 1894.

Fuente: Extraído del  Reglamento para el 
Régimen y Aministración del Hospital Municipal 
de la Ciudad de Lérida, aprobado y mandado 
imprimir por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional. Editado por la Imprenta de Sol y 
Benet en Lérida en 1894.
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NOTAS ACLARATORIAS:

1   CAT A.M.L. Concells Generals, reg. 418, f. 53r. 

2  CAT A.C.L. Actes Capitulars, 1445-1447, núm. 48/I (olim 13), f.145r. 

3     El Consell General era el que se encargaba de establecer las normas del establecimiento, 
orientar sobre cómo debía ser el funcionamiento del mismo, establecer si era necesario 
realizar reformas para mejorarlo e incluso podía llegar a nombrar directamente a los 
cargos oficiales del hospital. 

4  CAT A.M.L.  Llibre Verd Major, ff. 434-435.

5   CAT A.M.L. Concells Generals.1487-1491, reg. 371, f.15v-16v.

6   La Guerra de los Diez Años o Guerra Civil Catalana que se desarrolló entre 1462 
y 1472; produjo un enfrentamiento armado entre el rey Juan II de Aragón y la 
Diputación General del Principado de Cataluña, y que terminó con la capitulación de 
Barcelona en el año 1472.

7   Obispo de la ciudad de Lleida entre 1512 y 1542.

8    CAT SAIEI H.3.6/195. Patrimoni. Rentes. Escrito que el Regidor D. Mariano Olives, de 
la Junta de Administración del Hospital Santa Maria de Lerida; presenta manifestando 
el estado en que actualmente se hallan las rentas de dicho hospital. Lérida. Fechado 
el 20 de noviembre de 1835.

9    Bladería es el bloque de piedra tallada situada en el centro de la plaza, con cavidades 
utilizadas para medir y llenar los sacos de grano.

10  I.E.I. CAT SAIEI DAH H.1.3./13 (planoteca B). Privilegio concedido al Hospital de 
Pobres, laicos y enfermos de la ciudad de Lleida por la Reina Maria de Castilla el 25 
de agosto de 1453.

11  E.I. CAT SAIEI DAH H.1.1./6 . 1630, octubre 26. Lleida. Copia de un manuscrito 
donde consta el acto de colocación oficial de la primera piedra del edificio del Hospital 
de Santa Maria (13 de abril de 1454).

12  CAT A.M.L.  Concells Generals. 1487-1491, reg.371, f15v-16v.

13  CAT S.A.I.E.I.  DAH H.3.3/135. Testament de l’Il·lustre señor Honofre Cerveró, 
donsell de la ciutat de Lleyda. 31 de mayo de 1601.

14 CAT A.M.L.  Fons  Pia Almoina. VOL 191/331. Capbreus del Hospital General de 
Nostra Senyora dels Angles de Pobres Laichs de la Ciutat de Lleyda. 1735-1744, 
f72r-112r.

15  ADL. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions iniciado el 
1739.No foliado.

16  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 094/334  Llibre de comptes de l´Hospital General 
de Lleida  (1747-1751), f. 22r.

17  CAT A.M.L. Fons Pia Almoina, VOL 094/334  Llibre de comptes de l´Hospital General 
de Lleida  (1747-1751), f. 22r.

18  ADL. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions de militars 
1747. No foliado.

19   Periodo comprendido entre 1702 y 1717. 
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20  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions . Año 
1789, f163v.

21  ADL. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions del año 
1796. No foliado.

22  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1803, f3v.

23  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1804. No foliado.

24  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1805, f122r.

25  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1810, f223v.

26  ADL. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de defuncions. Año 1800, 
f43v.

27  I.E.I. CAT SAIEI DAH H.1.4/21 Govern i administració. Reglaments. Reglamento 
y ordenanza que deben observar los ministros y empleados en los hospitales que 
estan establecidos y que se establecieren en las plazas. Primer tratado. Regularidad y 
servicio de un Hospital de Plaza. 1809.

28  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1811.  No foliado.

29  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1818, f315v.

30  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1796. Año 1821. No foliado.

31  A.D.L. Llibres parroquials de l´Hospital Santa María. Llibre de óbitos iniciado el 
1828. Año 1830. No foliado.

32  A.D.L. Llibros parroquiales Hospital Santa María. Libro de Óbitos 1859, f1v.

33  A.D.L. B. Mariá de la Concepció 1861-1870. Lligall 24. Documento suelto. 
Capellanes para el Hospital Civil y el Militar.  Fechado en 1863.

34  H.C.S.V.P. Reglamento para el Régimen y Aministración del Hospital Municipal de la 
Ciudad de Lérida, aprobado y mandado imprimir por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional. Editado por la Imprenta de Sol y Benet en Lérida en 1894.

35  Biblioteca Nacional de España. Hemeroteca Digital.La Vanguardia. Domingo 24 de 
agosto de 1924.
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ESTUDI INTERDISCIPLINARI D’UN EX-VOT (CIRCA 1700) 
RESTAURACIÓ, MUSEOGRAFIA I PATOLOGIA

vIlArDEll i ArÉvAlo, roser(1), ESPonA i CASCAlES, Maria Àngels (2);  
MAIDEU i PUIG, Eudald(3) 
(1)Directora del Museu Etnogràfic de ripoll; (2)restauradora del Museu Etnogràfic de 
ripoll; (3)Prospecció mèdica

ABSTrACT: The paper presents innovation of an interdisciplinary study, iconografic and 
restauration intervention and diagnostic proposition of hispanoamerican ex-vot (circa 
1700).

KEYworDS: Interdisciplinary study: Iconografic, restauration, Museographic and 
Medical diagnosis hispanoamerican ex-vot (circa 1700). 

rESUM: Es presenta com a aportació innovadora l’estudi interdisciplinari d’un ex-vot 
hispanoamericà (circa 1700), partint de la iconografia artística de la tela, la prospecció 
radiogràfica i la subsegüent intervenció restauradora, acompanyat de la investigació 
etnogràfica dins la col·lecció del Museu Etnogràfic de ripoll. El treball acaba amb la 
proposició de diagnosi de la descripció patològica del nen que apareix en l’escena.

PArAUlES ClAU: ex-vot (circa 1700). Tela hispanoamericana. Estudi interdisciplinari. 
Proposta de diagnosi i patologia. Museu Etnogràfic de ripoll.

LA COL·LECCIÓ D’EX-VOTS DEL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL
(Roser Vilardell)

Espai dedicat als ex-vots al Museu Etnogràfic de Ripoll
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En primer lloc, donem la definició de la paraula ex-vot: «do ofert a una imatge 
religiosa en compliment d’un vot o en recordança d’un benefici rebut, i que 
consisteix en un objecte que es penja a la paret o al sostre del temple o capella 
on es venera la dita imatge». Etimologia: del llatí ex voto “del vot”.

En el fet votiu, sempre hi ha un do ofert pel devot al personatge protector. A 
aquest personatge sobrenatural se li confien les penes i se n’espera l’ajut que cap 
humà pot oferir.

Es considera un ex-vot, qualsevol mena d’objecte tangible ofert a un personatge 
celestial. Existeixen diferents tipus d’ex-vots, com són les presentalles de plata, 
les figures de cera, les fotografies o els ex-vots pintats o retaulons.

Els retaulons del Museu Etnogràfic de Ripoll:

Un malalt vomitant sang. Mare de Déu de la Salut 
Primera meitat del s. xIx

El suport d’aquestes obres són fustes petites, de forma rectangular i d’unes 
dimensions aproximades o menors de 25 x 35 cm. La tècnica pictòrica pot ser 
a l’oli o al tremp.

Una dona que treu sang per la boca. Dos homes agenollats, resant. 
Mare de Déu de Puig-l’Agulla (Vilalleons). 

Primera meitat del s. xIx.
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L’espai pictòric es divideix en dues parts: l’espai celestial i l’espai humà. Seguint 
els esquemes medievals, el personatge celestial té una mida més gran que els 
humans.

Detall de la part divina del retauló

En l’espai celestial s’hi poden trobar diversitat de marededéus i sants. La Mare 
de Déu sovint és representada amb el Nen. Molts d’aquest personatges són 
representats amb els seus atributs, això ens permet sovint poder identificar els 
corresponents santuaris i ermites. Els personatges celestials solen estar pintats de 
cos sencer, en visió frontal o lleugerament inclinada, envoltats o situats sobre un 
núvol i a la part lateral dels retaulons. A vegades el personatge diví es representa 
com si participés de l’escena humana.

Detall de la part terrenal de l’ex-vot ofert  
a la Mare de Déu de la Salut.

En l’espai humà s’hi representa un amplia gamma d’escenes on l’home es troba 
en situacions de feblesa i impotència: desgràcies casuals, malalties, perills de 
guerres, incendis, accidents laborals...
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És difícil saber la causa del fet, sovint representen malalts al llit, però normalment 
no hi ha cap text que descrigui l’afecció. Pel que fa als accidents, la il·lustració 
sol ser molt més gràfica i per tant la lectura de l’ex-vot és molt més evident. La 
complexitat d’aquestes escenes és variada, hi podem trobar des d’un sol devot a 
vàries persones en actituds diverses.

       

 
La datació es fa a partir de diferents principis, el simbolisme de la part divina, el 
mobiliari, el vestuari... són elements que permeten arribar a contextualitzar l’ex-
vot. Alguns porten la data al peu, com és el cas del més antic que tenim, que 
data del 1709. Al Museu Etnogràfic de Ripoll es conserven més de 120 retaulons 
d’èpoques i temàtiques diferents.

RESTAURACIÓ AL MUSEU ETNOGRÀFIC DE RIPOLL  
(M. Àngels Espona)

Descripció:

Tècnica: pintura a l’oli sobre tela. Mides: 22,5 x 33 x 5 cm. Autor: desconegut.                                   

Datació: segle xVIII (circa). Procedència: hispanoamericana? mexicana?

Escena d’un interior. A l’esquerra veiem un nen agenollat, que resa davant d’un 
sant que es troba a sobre d’una peanya de color blau. Va vestit amb un hàbit 
marró de frare, té les mans plegades a l’alçada del pit, de les quals en surt com 
una flama. Segons l’escrit de la part inferior es tracta de sant Francesc xavier. 
El nen porta una camisa blanca ampla i uns pantalons foscos i té les mans en 
posició de pregària.

Malalt, al llit, vomitant sang. Mare de Déu 
de Puig-l’agulla i Sant Miquel dels Sants. 
Primera meitat del s. xIx.

Malalt al llit, vomitant.  
Mare de Déu de Rocaprevera.  

(Torelló). Segona meitat del s. xIx
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És una escena molt austera, ja que no s’hi veu cap tipus de mobiliari ni de 
complement, només una paret de to gris verdós i el terra marró.

A la part inferior un fragment escrit que explica la malaltia del nen.

Examen organolèptic:

Anvers                                                                  Revers

                                                                   

Estat de conservació abans de la restauració

•	 Suport: Bastidor de fusta. Estat de conservació deficient. La fusta ha 
perdut consistència degut a l’atac dels xilòfags. En el travesser i en una 
de les cantonades inferiors observem restes de massilla que reforcen les 
pèrdues de fusta.

•	 La tela és de lli de trama petita. A l’anvers presenta deformacions degut 
al destensament, està tallada just a la mida del bastidor i enganxada amb 
alguna cola orgànica. A la part central presenta un tall i un forat degut a 
algun cop i a la vora de la tela talls i deformacions que han marcat la tela.

•	 Capa de preparació: en els punts on manca la pintura veiem una capa 
de preparació prima de color marró, que en general està ben adherida a 
la tela.

•	 Capa pictòrica: pintura a l’oli, presenta algunes pèrdues als laterals i 
algun punt a la part del mig, s’hi veuen unes taques marronoses a la vora 
dreta, semblen restes d’algun tipus de vernís i una taca a prop de la figura 
del noi.

•	 Capa de superfície: tota la pintura té un color engroguit, probablement per 
l’oxidació del vernís i la brutícia que ha acumulat amb el pas del temps.

Conservació-restauració:

En el procés de conservació i restauració es porten a terme les següents 
intervencions:

Neteja mecànica de la pols de l’anvers i el revers amb palatina i aspirador.

Estudi interdisciplinari d’un ex-vot (Circa 1700) restauració, museografia i patologia
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Separació de la tela del bastidor i substitució d’aquest per un de nou, degut al 
mal estat de la fusta. Per separar-lo, s’ha hidratat amb aigua destil·lada la cola 
que fixava la tela al bastidor i s’ha anat separant amb un bisturí. En alguns punts 
la fusta estava tan malmesa que han quedat restes de fusta enganxades, que 
posteriorment s’han retirat.

Estat del bastidor i de les vores de la tela abans de la intervenció

S’han aplanat les deformacions de la tela aplicant humitat i pressió.

Consolidació de la tela aplicant bandes al perímetre, per reforçar-la de les vores 
i poder fixar la pintura a un nou bastidor i aplicació de pedaços als estrips amb 
tela de lli i Beva film.

Neteja de la capa pictòrica per eliminar la brutícia superficial, i eliminació de la 
capa de vernís, començant amb una Mixta i després s’ha insistit puntualment 
amb un mètode més fort (Wolbers) o amb una neteja mecànica amb bisturí.

Consolidació amb bandes de tela de lli

Fixació de la tela a un nou bastidor.

Anivellat dels desnivells de les pèrdues amb una massilla elaborada a base de 
blanc d’Espanya i cola de conill.                  
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                 Reintegració cromàtica anivellades amb estuc

Reintegració cromàtica de les llacunes amb vernís i pigments. Envernissada final 
de vernís diluït al 50 % amb white spirit.

PROSPECCIÓ CLINICO-DIAGNÒSTICA DE L’EX-VOT  

(Dr. Eudald Maideu)

 Transcripció del text:

“Carlos ortega, niño de 3 años, se hallaba en grave peligro de perder la vida 
por un tumor en una pierna, que los médicos lo desahuciaron por habérsele 
formado muchos senos y creían que llegaría el caso de en ahuecársele la pierna 
y supurarse los huesos. Se encomendó este negocio al Señor San Franciso 
Javier y quedó este niño sano y vive. Sea para honra y gloria del santo y para 
aumentar su devoción.”

Traducció al català:

“Carlos Ortega, nen de 3 anys, es trobava en greu perill de perdre la vida per 
tumor en una cama, que els metges el varen desnonar per haver-se-li format 
moltes petites cavitats i creien que arribaria el cas de en buidar-se-li la cama i 
supurar-se els ossos. Es va encomanar aquest afer al Senyor Sant Francesc xavier 
i va quedar aquest nen sa i viu. Sigui per a honra i glòria del sant i per augmentar 
la seva devoció.”

Radiografia de l’ex-vot abans de restaurar:

El marc de fusta es troba molt afectat pel corc i en bastant mal estat. Al fons de 
la tela es pot advertir l’estructura i línies de les pinzellades i colors diversos. La 
cara i les mans del sant són ben perfilades i es distingeixen els ulls i els cabells, 
a més dels plecs de l’hàbit. Del nen se’n distingeix poc: els cabells i el perfil del 
front, la silueta del vestit i la part alta de les cames.

Pèrdues de la capa pictòrica     
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Hipòtesi de la patologia descrita:

L’estudi o prospecció mèdica imaginada de l’ex-vot s’ha fet amb la proposta no tan 
sols d’estudi interdisciplinari, conservació i dipòsit al Museu Etnogràfic de Ripoll, 
sinó també pel fet d’assolir un plausible diagnòstic raonat de la patologia descrita, 
fent un diferencial amb altres patologies. El treball pot semblar impossible, difícil 
o dubtós i, per tant, rebatible, cosa que també s’accepta amablement.

Equació simple: ex-vot = cas clínic diagnosticat?

Moltes vegades així es fa, en la majoria per detalls del grafisme i l’etiologia 
traumàtica accidental, altres ja donen notícia de la patologia concreta... En el 
cas actual cal dir que la inquietud despertada en veure i fer una atenta lectura 
del relat dels fets en el requadre escrit de l’ex-vot, que a més a més em dugué a 
coincidències de la meva vida professional, em generà calfreds emotius, ja que 
podria afirmar, que “miraculosament”, em féu recordar un cas que vaig tenir la 
sort de visitar, diagnosticar i tractar, fa ja més de cinquanta anys...

I tot induït per la sintètica descripció d’aquesta patologia (que suposo que gairebé 
també és història), per la bigarrada simptomatologia, tanmateix alarmant, que 
podria ser la mateixa del nen que apareix en el retauló. Sortosament el nostre 
pacient es va curar sense necessitat d’acudir a sant Francesc, que tingué un 
merescut descans.

Quina podrà ser, doncs, la hipòtesi primera del nostre ex-vot de pintor hispano-
americà? Fent una lectura analítica del text i obviant d’entrada la hipòtesi que 
no es tracta pas de neoplàsia, osteomielitis o gangrena, ni tampoc bubons, ja 
que segur que no s’hagués curat. Ens possibilita pensar que fóra simplement 
dermatològica, com piodèrmia, ectima, o furunculosi... Aquesta ultima gairebé 
afirmativa, però la durada, l’extensió i l’aprofundiment descriptives em féu pensar 
cap una altra banda, que finalment atribuiré, i que per tant fou o serà sindròmica.

Descartades aquestes primeres patologies, simplement dermatològiques pures, 
perquè no crec que persisteixin tant de temps i que si dissortadament es 
compliquen, solien acabar –en el segle que ens referim en aquest cas– en greus 
processos sèptics i per tant mortals, per suposat són patologies que transportades 
en aquell temps i país, crec veritablement que al nen no l’hagués pogut curar –ni 
miraculosament– cap sant.

En canvi, per l’hàbitat, l’època i la clínica, faig una proposta i m’inclino per una 
raríssima miasi: hipodermosi humana, epizoòtia a larves de dípters, patologia 
“miàsica” que, curiosament, fou ja considerada com a bíblica i, per tant, fins 
i tot, històrica, i així talment seria l’amenaça: «ésser atacat per les mosques o 
morir rosegat pels cucs», text i/o fets citats àdhuc per Moisès, Josuè, Aristòtil i 
sant Joan Crisòstom. (potser Herodes en va morir?). Regirant fulls i llibres, també 
trobem les mosques (només faltaria!) en la nostra història medieval. Citem, 
doncs, les mosques de sant Narcís de Girona, que el l285 foragitaren l’exèrcit del 
rei francès que intentava destruir el del rei Pere d’Aragó. L’etimologia és grega: 
mia = mosca. I el sànscrit, que és més precís, afirma que és un insecte que fa 
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un soroll brunzent i que “irrita” (pujar la mosca al nas!)... En el cas que referim, 
és tot un tàvec!

Es tracta, doncs, d’una real patologia parasitària bovina sindròmica, transmesa 
als humans i encara més als nens, que acaba essent finalment furonculoide, i 
això ho dic amb coneixement de causa, per pròpia experiència sobre aquesta 
patologia, que considero gairebé insòlita –o si més no infreqüent– i fins a cert 
punt repugnant. 

El que ara exposo breument és extractat de la meva ponència amb els quatre 
casos/aportacions personals a la IV Reunió sobre Patologia Infecciosa en Pediatria 
a Vall d’Hebron, Hospital Materno-Infantil. UAB Facultat de Medicina (1995. 16-
17 de febrer). Penso, tanmateix, que descrivint i resumint, només el primer com 
a cas iniciàtic, prínceps, i significatiu, amb major detall, em servirà com a model 
plausible de la suposada patologia descrita per al nostre ex-vot:

Cas clínic de any 1964 (cas prínceps): el nen Pere V. Nascut i resident al alt 
Empordà: a la Vajol–Agullana, concretament al mas can Barris (lloc avui dia 
referencial i històric, ja que durant la retirada de la Guerra Civil fou el recer de 
fugida del dissortat president de Catalunya, Lluís Companys).

Els seus pares, preocupats pel fill que duia mesos malalt, com que tenien parents 
a Sant Joan de les Abadesses, el portaren allà. El nen feia dies que era visitat 
al seu poble sense treure l’entrellat del cas i preocupats per l’estranya patologia 
(havien pensat en col·lagenosi), decidiren fer un canvi d’aigües: les sulfuroses 
de la font de la Puda de Sant Joan. Els parents me’l porten el novembre i visito 
i exploro el pacient, un nen de 4 anys, per estar afecte des de fa dos mesos 
de l’aparició de bultomes amb morfologia furonculoide, erràtics, serpiginosos i 
pseudo-limfangítics distribuïts pel cos i les extremitats inferiors. Són canviants. 
Refereixen que quatre mesos abans va presentar un quadre generalitzat 
urticariforme, amb grans adenopaties axilo-inguinals i apirèxia. 

Exploració: bultoma nodular dolorós amb lleugers signes inflamatoris i un cordó 
serpiginós a la regió inguino-crural esquerra, que acaba en una lesió furoncular. 
Oberta amb cura la lesió amb la punta del bisturí, expulsa una serositat blanca, 
seguida de l’aparició d’un cuc mòbil, gairebé de transparència blanquinosa i, vist 
amb lupa, de 12 anelles de cos i de 2,5 cm longitud per l-2 mm de diàmetre. Es 
mou tant, que col·locat sobre un cristall portaobjectes, intenta reptar. Analítica 
hemàtica en fase aguda del nen: leucocitosi 15.200, eosinòfils 56!, limfòcits 44, 
vsg, 56-92.

L’estudi de la “peça” a l’Hospital Clínic (Càtedra de Microbiologia i Higiene, del 
professor Covaleda. Laboratori del professor Dr. Rodríguez–Torres), informa que 
es tracta d’una larva de dípter, de la família dels tabànids. Aconsellà fer una 
enquesta: trobo un focus a pagès i faig l’extracció de barbs de l’esquena de 
vaques a la masia de can Ragort, a Vallfogona del Ripollès.

Seguidament, tramesa dels barbs al Laboratori de Microbiologia de l’Hospital 
Clínic de Barcelona. Un cop estudiats es confirma que es tracta de la larva de la 
mosca hipoderma bovis en fase de tercer estadi. Tenim, doncs, la seguretat del 
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problema patològic: i les vaques de l’Albera tenen el mateix problema que les 
vaques brunes del Ripollès. Es donen casos posteriors a Camprodon, a Gombrèn 
i a Pardines.

Curs clínic: extracció de larves a les extremitats inferiors i a les natges: en sortiren 
dues més, i a l’esquena/espatlla, altres quatre. Afectació general amb malestar. 
Tractament: dimetilcarbamazina (Hetrazan R), 30 dies a 90 mg/dia. El dia 9-3-
1965 remissió total clinico-analítica, sense expulsar mai més cap larva, ni haver-
hi cap repercussió en la seva evolució i avui dia, i des d’aleshores, és un adult 
ben sa. 

Recerca epidemiològica: cal fer esment pel que representà en el seu dia; fins i tot 
com a curiosa nota marginal en el meu treball clínic de l995 hi consta un apartat 
en el qual s’exposa que, en intentar fer un estudi epidemiològic del cas propi de 
miasi, un cert dia, telefònicament i en castellà “puro y duro”, el Jefe Provincial 
de Sanidad de Gerona (Ministerio de la Gobernación) «me advierte seriamente de 
que debo dejarlo y mantener en secreto el caso o casos, y que esta prohibición 
a más a más, es por razones de alta política turística, por ser esta patología 
ubicada en zona promocional de la Costa Brava gerundense y por ello puerta de 
entrada turística de España». 

Segell de la Dirección General de Sanidad 
(Ministerio de la Gobernación)

«Me asegura y amenaza que de salir publicado el caso en la prensa extranjera, 
sobretodo la de Francia y también inglesa o alemana y así en toda Europa, los 
gobiernos extranjeros serán capaces de bloquear el acceso turístico a la Costa 
Brava y es por ello que como máxima autoridad sanitaria de la provincia, 
dependiente directamente del Ministerio de la Gobernación, me advierte, 
amenazándome muy seriamente, de que si esta enfermedad; la miasis “salía” 
de la privacidad y se publicaba, aunque fuera como comunicación científica en 
congresos, etc., (yo, que por aquel entonces era un joven pediatra del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad además, remachando que era interino), podía tener 
por seguro que sería automáticamente destituido y que era capaz de dejarme en 
la calle, para siempre jamás, porqué tiene potestad para ello!»...

En l’actualitat, jo mateix i en castellà perquè els soni més bé... i “contaminat” 
encara per la diguem-ne finament “reprimenda”, segueixo i contesto així, ara i 

Roser Vilardell i Arévalo, Maria Àngels Espona i Cascales, Eudald Maideu i Puig

Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 79-92, ISSN: 0213-0718



89    

avui: «El inquisitorial y estricto celo franquista de la sanidad gobernativa, para 
evitar una situación caótica,”una ruina” en el inicial y floreciente turismo de la 
Costa Brava, malogró un posible y necesario estudio epidemiológico actualizado 
de la miasis». Perdoneu-me l’atreviment...

Epileg: al Ripollès varen ser diagnosticats en total quatre casos més de miasi: 
els anys 1964, 65, 80, 82, i sis més a fora de la comarca, referenciats, això sí, 
incloent-n’hi un de l’Hospital Materno Infantil de la Vall d’Hebron, per comunicació 
personal del malaurat amic professor Gallart-Català. Ell ja en tenia notícia per 
part meva i em convidà a presentar l’estudi complet els dies 16 i 17 de febrer 
del 1995, que és quan dono coneixement científic dels meus casos i ho exposo 
tot en una ponència, com a pediatra consultor que era del Ripollès i la Cerdanya 
gironina, en la IV Reunió de l’Hospital Materno-Infantil de Barcelona, reconeguda 
d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya. 
En fi, fou al cap de tres dècades d’haver detectat la primera miasi... Actualment, 
crec que això ja es història.

Aquesta ha estat una excusa, a més d’una sincera proposta, per intentar 
interpretar i desvetllar la patologia de l’infant que apareix en l’ex-vot, hispano-
americà per a més senyes. Nacions i regions en las quals, encara avui dia, es 
molt freqüent aital patologia.

I els comentaris en castellà –que potser sobrarien–, són per donar fe i aportar 
història escrita de la repressió dictatorial, que arribà fins a extrems científics 
insospitats! 

“A boca tancada, no hi entren mosques” (adagi)
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     Iconografia de lesions dèrmiques. 

                                                      

                                          

Larva viva fotografiada asobre un portaobjectes
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MIASI
Classificació de les mosques

En català vulgar i denominació a pagès

Mosca (mosca domèstica)
Mosca d’ase / de cavall
Mosca de bou / tàvec
Mosca saballonera

Miasi

Mesures preventives

Higiene:

Global de l’hàbitat rural, del cos, de les ungles. 
Emprar repel·lents cutanis i insecticides.
Roba (emprar assecador i planxa).
Cobrir el cos.

Conèixer el risc potencial:

Acampada, turisme rural,excursionisme.
Urbanites als que els atrau la vida de pagès.
Neorurals, cases de deshabituació de drogoaddiccions.
Viatges exòtics o tropicals.

Estudi interdisciplinari d’un ex-vot (Circa 1700) restauració, museografia i patologia

Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 79-92, ISSN: 0213-0718



92

Veterinàries:

Campanya ramadera: injeccions d’ivermectina al bestiar 
Que va a muntanya (anualment, dosi única).
Higiene de femers i quadres de bestiar. Higiene i control 
Del bestiar. Consells a la pagesia.
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TEULA CARENERA: INCUBADORA DELS ANCESTRES

MAIDEU i PUIG, Eudald 
Membre de la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i de la  Societat Catalana 
de Pediatria de l’ ACM  de Catalunya i Balears 

Abstract: The paper presents  a new and accurate Catalan technique (ancestral incubator: 
circa 1747-1950) for the appropriate thermic maintenance of newborns and premature 
babies, in the rural area of the Pyrenees and the ripollès region and other.

Key words: Catalan ancestral incubator, neonatological care, pottery tile

Mig segle de visita pediàtrica intensiva en un medi diguem-ne rural, altament 
industrialitzat des del segle xVI al S xx, com fou i és encara, la comarca del 
Ripollès i les veïnes pirinenques, m’ ha permès  recollir múltiples,  diverses i 
senzilles experiències -de fons altament humanitzat- que òbviament, també 
m’han portat a poder fer un recull d’històries i a la vegada moltes descobertes 
etnogràfiques.

L’obligada relació generadora d’ingent multitud de contactes professionals 
i  ensems la connexió profundament amistosa amb l’atenta, oberta, amable, 
enginyosa i culta pagesia dels pobles de muntanya de l’entorn comarcal,  han 
fet que m’informessin,  sense necessitat de preguntar o indagar i que em 
confiessin antigues creences i ritus, no sempre esotèrics, fruit d’aquesta mai 
prou ben comentada i lloada saviesa popular, òbviament tramesa de generació 
en generació per la praxi, a voltes amb molts remeis “curanderístics”, que espero 
poder-los comentar, recollits de les restes d’escrits, que amb paciència i sempre 
fruit de la confiança, he pogut recuperar.

Sortosament algunes de les tècniques són sorprenents, potser innovadores i més 
que tot estrictament adequades, tractant-se del què es tracta, com el que ara 
presento per salvaguardar la vida i confort de  nadons i /o àdhuc dels prematurs, 
en fi filosofia que destil·la la natura....

Un cert dia, en Manel Coromina, de 80 anys, hàbil pagès de l’Avellaneda de 
Ripoll, em va donar notícia que la seva mare li explicava que temps abans, amb 
una teula carenera i a voltes un roc de riu pla als peus, mantenien la temperatura 
adequada o sigui escalfaven els nadons, també els podien fer-los un balanceig 
suau, tranquil·litzador, aprofitant moure la curvatura de la teula, quan estaven 
neguitosos o ploraven. Això m’ha estat confirmat per Pere Solà de cal Nanot 
de Gombrèn i molts d’altres... Òbviament, el que em cridà l’atenció fou el fet 
que m’informaren que no tan sols era pels nadons normals, sinó també per als 
prematurs: així m’ho confirmà na Dionísia Picas de les Lloses, nascuda a la 
primera meitat del segle xx i precisament “setmesona” afortunada i per tant 
prematura d’unes 30 setmanes i escaig de vida. 
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Fet que em testimonià directament i de què passà a la teula incubadora fins 
complir-se la data pressuposada del termini dels nou mesos d’embaràs... O sigui, 
que ella passà mi més ni menys que dos mesos d’incubadora ancestral i, a més a 
més, amb un confort suprem sense patologies, com a molts altres nadons que els 
mantinguessin fora del seu bressol. Realment, amb un medi insospitat i tanmateix 
ben diferent del de les brases enceses i/o fumoses del carbonet en l’anomenat 
“burro”, estri molt mes estès i conegut a pagès i altres nuclis poblacionals més 
importants.

L’innovador mètode els mantenia a una temperatura ideal, sensiblement persistent 
i bona, i  més que tot duradora, de 6 a 8 hores i sense risc de cremades o 
fum. Em confessaren que això, sens dubte, era per a ells talment una tècnica 
d’incubadora moderna, i per als exemplars de teula carenera que m’obsequiaren, 
que com a tal era de les que estan ubicades a l’aresta o esquena superior de 
la línia d’intersecció dels diferents plans inclinats de una d’una teulada, puc 
afirmar, per la data gravada en la ceràmica, que fa més de dos segles i mig que 
ja s’utilitzava... Jo, almenys, no en sabia res de res. Desprès he comprovat amb 
la pagesia d’edat avançada, que la idea pràctica, era i és encara, ben coneguda, 
en el seu medi, i potser, algun dia, qui sap, es podria reaprofitar. 

Així doncs, molt abans que apareguessin les maleïdes bosses de cautxú 
i /o similars, plenes d’aigua bullent que freqüentment han estat com gairebé 
delictuosos agressors  d’aigua calenta, per les ingents lesions que han arribat a 
provocar sobretot als nadons i nens, ja que no hi podien estar en directe contacte 
sense el risc de patir-ne greus cremades per les rebentades insospitades Tot i que, 
segur, coneixien un altra tècnica bona, encara en ús, però no per tot el dia, com 
és el contacte directe amb la pell de la mare, però tot i això, òbviament, no podia 
ser mai permanent..

Per a mi, el més interessant era que aquesta tècnica innovadora que em 
relataven era  per quan els nadons no podien estar en directe contacte amb 
la seva  mare tot el dia i alhora per poder obtenir una temperatura certament 
ideal però artificial, sense risc. Això era i es feia, amb una estranya i original 
“maquinària” de ceràmica, diguem-ne ja, o patentem-la com la “InCUBADorA 
DElS AnCESTrES, típica del pretèrit”.

ÉS QUE  FOU- POTSER- ÚNICA A EUROPA?: 

Mecanisme

Senzillament es tracta de la tramesa de calor sec, a través de ceràmica gruixuda 
pre-calefactada prudentment, escalfant-la fora del foc, però això sí vora del foc, 
aprofitant simplement Teules de carener, les de teulada antiga, que són de grans 
dimensions i gruixària i quasi com rajols refractaris, col·locades vora la llar de foc 
a terra, cremant amb llenya poc fumosa (de pi rojalet o pi negre, tots del  país) 
i amb brasa i caliu intens i viu, esperant que no fóra tot en flama, com era típic 
en les cases de pagès.
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Aleshores amb el palmell i dors de les mans calculaven el grau tèrmic i/o quan 
semblava que tenia una bona temperatura: adequada però no cremant, però sí 
prudentment elevada... Seguidament col·locaven una cobertura de draperia o  
un coixí allargat farcit primall de llana de xai, fent com de matalasset o també, 
directament emplenant la part corba de la carenera amb matxucs de llana, 
directes sobre la teula i un llençol plegat. 

Després, al damunt d’aquest primitiu confort tèrmic, comprovaven novament  la 
temperatura, sempre amb la mà, i si semblava adient, ja hi posaven acuradament 
el nadó, fóra prematur o a terme, cobert a més pels seus vestidets i bolquers i a 
damunt més roba, fins i tot tipus edredons... 

Val a dir que controlaven la temperatura manualment dins del petit bressol o 
llit ceràmic, estri incubador, veritablement calentó, acollidor i de forma còncava 
i quan veien que baixava la calor, ja havien preparat un altra teula carenera, 
vertadera incubadora ancestral, que tenien a punt de recanvi neta i calenteta al 
foc.. 

I amb la cura i la diligència que òbviament  hi posaven,  m’ asseguren que  mai, 
mai s’havia cremat cap nadó i segons em digueren el confort era excel·lent, tot 
plegat segons m’han asseverat més d’un o una amorosa i amable  “confident”.   

Així fou com un molt bon dia, me obsequiaren amb dues  “teules careneres”,també 
nominades a la vall de Camprodon com “teules careneres”, i que just ara, 
en presento una d’elles, la més maca, per estar precisament datada de l’any  
1747... I de grans dimensions, com són els 64 cm de llargària. Amplada superior 
corbada de 32cm, i de baix més estreta i també corbada, on l’amplada és tan 
sols de 23 cm. En aquesta teula de carener “incubadora dels ancestres”, la 
ceràmica llisa ,tota ella, és d’una gruixària, mesurada amb peu de rei, regular de 
32 mm. Pes: 7,840 Kg. L’altra teula és similar, sense datar i de ceràmica més 
groguenca, un xic depauperada i de dimensions: 67,5 cm llarg, ample superior: 
30 cm, inferior: 25 cm, gruix superior: 30 mm, inferior : 33mm i pes 10,450 kg. 
(Comparativament, una teula “normal” de teulada, datada de 1747, del mas la 
Molina , tenia unes característiques de nomes 54 cm llarg;.24 cm part corba alta 
i 16 cm la baixa.;gruix:18 mm i de pes 3,5 kg .La datació certificava en certa 
manera l’acabament de la teulada i de la edificació de la casa, sigui ex-novo, 
reforma o restauració)

Les he dipositat al Museu Etnogràfic de Ripoll per esser mostrades, comentades 
i per engrandiment de  l’etnografia i historiografia catalanes.

       Excels enginy de la saviesa popular que em confirma, una vegada més, 
que la història – i en aquest cas de la medicina pediàtrica- també s’escriu amb 
minúscules.

Nota bibliogràfica del autor: tot i un exhaustiu rastreig arxivístic i de recerca bi-
bliogràfica efectuada específicament en: J.Corominas “ onomasticon”Curial ed 
l997, i “Diccionari Etimològic i complementari de la llengua Catalana”Curial 
edicions Catalanes 1991;també en la” Gran Enciclopèdia Catalana”ed Enciclo-
pedia Catalana (1992), o en Joan Amades”: Costumari Català” 4 tomos edit Sal-
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vat Editors SA  l989;i en “El Mon de Joan Amades”- Dept Cult Gencat 1990,o 
també en el”Diccionari de la llengua Catalana”- Institut Éstudis Catalans ed 
Edicions 62/ 2011 i més aprofundit en “la casa Catalana”de A.Griera,ed Poli-
grafa (1974),

Es confirma que: Enlloc s’ha trobat l’accepció i/o definició especifica de:”Teula 
carenera:incubadora dels ancestres o de segles passats”                
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 Teula Carenera 1747 amb nadons ( simulació) :

Teula carenera 1747 amb lactant de dos mesos (real) :

Teula carenera: incubadora dels ancestres
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Segona teula carenera sense datar :

Eudald Maideu i Puig
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ESTUDI I EDICIÓ D’UNA LLIBRETA DE REMEIS DE DIVERSOS MALS  
DE JOSEP CUBÍ, DE LA PARRÒQUIA DE SANT SADURNÍ DE SOVELLES

rIBAS i SolÀ, Josep; rIGAT i Coll, Montserrat; MAIDEU i PUIG, Eudald

resum: «llibre de Joseph Cubí, de la parròquia de Sovellas» és el títol del document a 
partir del qual s’ha elaborat aquest article. Es tracta d’un llibret de quart que es podria 
datar entre el segle xviii i el xix, en el qual es recullen 68 remeis per guarir malalties de 
tot tipus. l’anàlisi del document permetrà de situar-lo històricament i geogràficament, i 
l’estudi dels remeis ajudarà a identificar les plantes emprades en aquests tractaments. 
Això, juntament amb la identificació mèdica dels remeis, permetrà al lector de fer-se 
una idea de les propostes que ofereix aquest document. Finalment, es mostrarà l’edició 
del document, respectant-ne al màxim l’escriptura original.

Paraules clau: remeis, plantes, parròquia de Sant Sadurní de Sovelles, Josep Cubí, 
municipi de les llosses, comarca del ripollès. Catalunya

Abstract: «llibre de Joseph Cubí, de la parròquia de Sovellas» (“Book of Joseph Cubí, 
from the parish of Sovellas”) is the title of the document used to produce this article. It 
is a quarto book that dates from sometime between the xviii and the xix centuries and 
compiles 68 remedies for curing all kinds of illnesses. Analysis of the document will 
enable it to be pinpointed historically and geographically, and study of the remedies 
will help to identify the plants used in these treatments. This, together with medical 
identification of the remedies, will help readers to shape an idea of the remedies that 
appear in this document. The article lastly features a transcript of the document, which 
has been produced with maximum respect for the original script.

Keywords: remedies, plants, parish of Sant Sadurní de Sovelles, Josep Cubí, municipality 
of les llosses, county of ripollès. Catalonia.

INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest treball és l’estudi d’una petita llibreta que té per títol: «Llibre 
de Joseph Cubí, de la parròquia de Sovellas». Aquesta llibreta conté una llista de 
remeis per curar malalties de persones, però, com es veurà més endavant, també 
n’hi ha alguns per a animals.

L’estudi s’ha estructurat en tres grans blocs. El primer és aquest, el qual fa la 
presentació del treball realitzat i explica com s’ha estructurat. El segon és l’estudi 
del document. En aquest s’analitzarà el context geogràfic i històric del document, 
se’n farà la descripció, una identificació mèdica dels remeis proposats, una 
identificació de les plantes emprades i, per acabar aquest punt, s’exposaran les 
conclusions extretes. El tercer bloc és una edició del document, acompanyada de 
les normes que s’han aplicat per realitzar-la.

Gimbernat, 2016 (*) 65, 99-118
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En la preparació d’aquest estudi, els nostres agraïments són per a la família Cubí 
i, en especial, per a na Josefina Vilà Casas, que en la dècada dels anys 1970 va 
donar aquest document al doctor Eudald Maideu perquè en tingués cura.

ESTUDI DEL DOCUMENT

Context geogràfic i històric del document

L’autor d’aquesta llibreta se situa a la casa de la Cúbia a la parròquia de Sant 
Sadurní de Sovelles.1 En un document precedent es pot situar la casa de la 
Cúbia a Sant Sadurní de Sovelles d’una manera inequívoca, mitjançant l’esment 
d’un membre de la família Cubí: es tracta del censal venut i creat el 1704 per 
Francesc Cubí, pagès i propietari del Mas de la Cúbia de la parròquia de Sant 
Sadurní de Sovelles, a la reverent comunitat de Sant Pere de Ripoll.2

Geogràficament, està situada al sud-oest de l’actual comarca del Ripollès, dins 
el municipi de les Llosses. Aquest municipi es va convertir en cap de districte de 
diversos pobles el 1860, com Matamala, Vinyoles, Sovelles i Vallespirans.3

Com es veurà més endavant, aquest document es pot situar entre la fi del segle 
xviii i el principi del xix.

Mapa del Ripollès. En el color més 
fosc hi ha marcat el poble de les 
Llosses

Església de Sant Sadurní de Sovelles. Any 1972. 
Fons Gonçal Cutrina  
(Arxiu Comarcal del Ripollès).

Mas de la Cúbia. Any 1966. Fons Gonçal Cutrina 
(Arxiu Comarcal del Ripollès).
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Descripció del document

El document estudiat està format per 24 folis en paper amb unes cobertes molt 
senzilles de paper més gruixut que sembla cartró. Les mides de la llibreta són de 
138 mil·límetres d’altura per 93 mil·límetres d’amplada.

Pel tipus d’escriptura, aquest document es pot situar entre la segona meitat del 
segle xviii i la primera meitat del segle xix.

Els remeis gairebé sempre estan identificats i descrits de la mateixa manera. En 
primer lloc, figura la numeració: estan numerats de l’1 al 61, i del 62 al 68 estan 
sense numerar. A continuació, tots els remeis tenen el títol. I finalment, hi ha la 
descripció dels remeis, que explica com s’elaboren i quines quantitats d’elements 
s’han de fer servir per obtenir-los. Sovint, tant pot ser en el títol o bé en la 
descripció, es fa un comentari que aquest remei està provat o és segur seguir-lo.

En l’àmbit qualitatiu, dels 68 remeis que conté la llibreta: 58 estan dedicats a les 
persones, dels quals 5 estan repetits un cop (1-13; 11-31; 14-30; 16-37; 21-
40); 2 no són remeis mèdics (39 i 43), i finalment, 8 són remeis per a animals 
(51, 52, 53, 54, 55, 66, 67 i 68).

Tapa i recto del primer full 
de la llibreta de remeis.

Fragment del foli 3 recto, en el qual figura el remei número 4. En aquesta 
imatge es poden apreciar les tres parts de què està format cada remei: un 
numeral, el títol i la descripció
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Identificació mèdica dels remeis proposats

En aquest apartat s’ha fet una anàlisi dels 53 remeis que fan referència a malalties 
de persones, centrada només en els que no estaven repetits.

En primer lloc, s’han categoritzat les malalties. En segon lloc, s’han classificat 
les malalties segons les categories establertes. En la majoria dels casos, hi ha un 
remei per a una malaltia, però en d’altres el mateix remei serveix per a diverses 
malalties. També es dóna el cas que hi ha més d’un remei que serveix per a la 
mateixa malaltia.

El resultat final és que hi ha remeis per a 44 malalties diferents. Com s’ha dit, en 
la majoria de casos hi ha un remei per a una malaltia, però hi ha 9 casos en què 
hi ha més d’un remei per a la mateixa malaltia: per a la diarrea sanguinolenta, 
n’hi ha 5; per a les odontologies i les ulceracions, n’hi ha 4 per a cadascuna; per 
a les ferides per tall, n’hi ha 3, i per al flux de sang nasal, les inflamacions, les 
picades d’escurçons, la puagra i el reumatisme, n’hi ha 2 per a cada cas.

Fragment del foli 15 recto, en el qual figura el remei número 43. 
S’hi pot veure una entrada que no és un remei. En aquest cas, 
es tracta de les equivalències de les mesures que fa servir un 
apotecari

Fragment del foli 24 recto, en el qual 
figura el remei número 66. S’hi pot 
veure un remei destinat als animals, en 
aquest cas concret, a les cabres

Quadre dels tipus de remeis. Vies d’administració.Tipus de remeis
Tòpica 31
Solució oral 19
Tòpica i oral 2
Respiratòria 1

Fragment del foli 24 recto, en el qual figura 
el remei número 66. S’hi pot veure un remei 
d’aplicació per via respiratòria.
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També s’han analitzat els tipus de remeis segons la manera d’aplicar-los. En 
aquest cas, s’han hagut de determinar quatre categories: la primera és la tòpica, 
a partir de l’aplicació d’olis, cremes o cataplasmes; la segona és la solució 
oral, a partir de l’elaboració de tònics per guarir les malalties; la tercera és una 
combinació de les dues anteriors, i finalment, la quarta és per via respiratòria.

recursos vegetals i animals utilitzats en els remeis

En l’estudi dels remeis de la llibreta de Josep Cubí s’han analitzat els recursos 
animals i els vegetals. En total s’han comptat que utilitza uns 23 recursos 
animals, que poden anar des d’una part del cos d’aquest fins als excrements. 
De recursos vegetals, en fa servir molts més, en total 64, dels quals s’han pogut 
identificar gran part.

Tipus de malalties 44

Amargota (no identificat) 1 Flux sang (nasal) 2

Anorèxia 1 Flux sang (vena) 1

Bocio, goll 1 Garrotillo 1

Brians 1 Hematuria urinària 1

Carboncle 1 Hemorroides 1

Clivelles al mugró 1 Hèrnies 1

Còlic hepàtic 1 Icterícia 1

Còlic nefrític 1 Inflamació 2

Conjuntivitis 1 Melsa 1

Cremades 1 Micosi cutània 1

Paràsits intestinals 1 Migranya 1

Dermatomicosi 1 Odontologies 4

Diarrea sanguinolenta 5 Penellons 1

Dolors abdominals 1 Picadures d’escurçó 2

Dolors postpart 1 Precordiàlgia 
cardiocirculatòria

1

Dorsolumbàlgies 1 Prolapse anorectal 1

Enuresi 1 Puagra 2

Espants 1 Reumatisme 2

Espasmes 1 Sordesa 1

Euristella 1 Tos 1

Ferida, tall 3 Ulceració 4

Foc sagrat o de sant Antoni 1 Berruga plantar 1

Quadre dels tipus de malalties.
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Quadre de les plantes identificades, elaborat per Montserrat Rigat. S’ha utilitzat el símbol (*) per als 
dubtes d’identificació i (**) per indicar les plantes que no s’han localitzat.

PLANTES IDENTIFICADES

Angèlica (Angelica sylvestris L.). Planta de la família de les apiàcies, usada com a digestiu, diürètic i expectorant.

Arrel d’espinacal (Eryngium campestre L.) Planta espinosa de la família de les apiàcies. La seva arrel s’usava 
tradicionalment com a antiofídic.

Arrel de marxívol (Helleborus viridis L.). Planta de la família de les ranunculàcies usada com a acaricida.

Arrel i mata de paradella (rumex sp.). Planta de la família de les poligonàcies usada com a antidiarreic, resolutiu 
i emol·lient.

Arròs (oryza sativa L.). Planta de la família de les gramínies utilitzada com a alimentària i també com a medicinal.

Aiguardent (vitis vinifera L.). Producte elaborat.

Barballó verge. Barballó, espígol comú (lavandula latifolla Medik.). Planta de la família de les lamiàcies utilitzada 
com a antiàlgic, antiparasitari i digestiu.

Blanquet (Centaurea calcitrapa L.)*. Planta de la família de les asteràcies utilitzada com a antiinflamatori.

Blat (Tricium aesticum L.). Farina. Producte elaborat.

Bledes (Beta vulgaris L.). Planta de la família de les quenopodiàcies usada com a antiinflamatori intestinal i laxant.

Casia fistula. Cassia fistula (Cassia italica [Mill.]). Planta de la família de les fabàcies utilitzada com a laxant i 
antitífic.
Cafè (Coffea arabica L.). Grana de la planta de la família del cafè, de la família de les rubiàcies, utilitzada com a 
reconstituent.
Calcides. Calcida (Cirsium arvense [L.] Scop.). Planta de la família de les asteràcies utilitzada com a antiinflama-
tori i antihelmíntic.
Carbassons (Curbubita pepo L.). Fruit de la carbassonera, de la família de les cucurbitàcies, amb propietats ali-
mentàries i medicinals, usat com a antisèptic i antihelmíntic.
Ceba (Allium cepa L.). Planta de la família de les liliàcies el bulb de la qual té propietats alimentàries i medicinals, 
utilitzada com a antiàlgic i antihelmíntic.
Cogombres silvestres o amarchs. Cogombres silvestres o amargs (Echallium elaterium L.). Planta de la família de 
les cucurbitàcies el fruit de la qual s’usa com a antihelmíntic, anticatarral i antiinflamatori intestinal.
Consolda menor (Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum). Planta de la família de les boraginàcies usada 
com a antisèptic i vulnerari.
Cumí. Comí (Carum carvi L.). Planta de la família de les apiàcies el fruit de la qual s’usa com a carminatiu i 
antiinflamatori gastrointestinal.
Crexent. Creixens (rorippa nasturtium aquaticum [L.] Hayeck)*. Planta de la família de les brassicàcies utilitzada 
com a antiinflamatori intestinal i diürètic.

Dinans en grà (Erica arborea L.)*

Ensens mascles. Encens. Donzell (Artemisia absinthium L.). Planta de la família de les asteràcies utilitzada 
tradicionalment com a antihelmíntic.

Enula campana (Inula helenicum L.). Planta de la família de les asteràcies utilitzada com a antiàlgic.

Escabiosa (Scabiosa columbaria L.). Planta de la família de les dipsacàcies utilitzada com a antixarampionós.

Escorça de serva. Servera (Scorbus domestica L.). Arbre de la família de les rosàcies l’escorça de la qual s’usava 
tradicionalment com a cicatritzant.
Estepons. Estepa de muntanya (Cistus lauriofilus L.). Planta de la família de les cistàcies utilitzada com a anti-
sèptic i vulnerari.

Figas secas. Figues seques (Ficus carica L.). Arbre de la família de les moràcies amb usos alimentaris i medicinals.

Flor de ninfa (nymphaea alba L.)*

Flor de noguer (Juglans regia L.). Arbre de la família de les juglandàcies utilitzat com a antihipertensiu, hemato-
catàrtic i antisèptic genitourinari.

Freixe (Fraxinus sp.). Arbre de la família de les oleàcies l’escorça del qual s’usava com a antihelmíntic.

Fumisteris (Fumaria officinalis L.). Planta de la família de les papaveràcies usada com a antiinflamatori i antio-
dontàlgic.

Gabarró blanc (reseda luteola L.)

Gal. Gall. Roselles (Papaver rhoeas L.)*. Planta de la família de les papaveràcies usada com a anticefalàgic i 
antidontàlgic.

Gat (Antennaria dioica). També pota de gat.
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Goma de pi. Resina de pi (Pinus sp.). Secreció del pi. Arbre de la família de les pinàcies usat tradicionalment com 
a resolutiu, cicatritzant i vulnerari.

Goma d’oliveras. Olivera (olea europaea L.). Arbre de la família de les oleàcies amb diversos usos medicinals.

Grana de cànem (Cannavis sativa L.). Planta de la família de les cannabàcies amb usos antiinflamatoris, antiàlgics 
i anestèsics.

Greixes (Angelica sylvestris L.). Vegeu angèlica.

Herba tiñosa (Pulmonaria afinis)

Lapdena.**

Llimó. Llimona (Citrus limon [L.] Burm.). Fruit del llimoner, de la família de les rutàcies, utilitzat com a antisèptic, 
antiinflamatori i litotríptic.

Masteix ugrà.**

Niellas. Niellles (Agrostemma githago L.). Planta de la família de les cariofilàcies. Usos medicinals indeterminats.

Nous de xiprer (Cupressus sempervirens L.). Arbre de la família de les cupressàcies. L’estròbil s’usa com a anti-
catarral i antireumàtic.
Oli d’ametlles dolsas. Oli d’ametlles dolces (Prunus dulcis [Mill.] D. A. Webb.). Producte elaborat que s’obté de 
la grana de l’ametller.

Oli de ginebre (Juniperus communis L.). Producte elaborat que s’obté per maceració dels gàlbuls.

Oli d’oliva (olea europaea L. var. europaea). Producte elaborat a partir dels fruits de l’olivera.

Palla de siurons (Quercus suber L.)*. Bolet d’alzina. Siureny.

Pampinellas. Pimpinelles (Sanguisorba minor Scop.). Planta de la família de les rosàcies amb usos antiinflama-
toris.

Pega negra (Pinus Sylvestris L.). Producte elaborat.

Plantatge (Plantago sp.). Planta de la família de les plantaginàcies amb propietats antisèptiques i antiinflamatò-
ries.

Polipodi (Polypodium vulgare L.). Falguera de la família de les polipodiàcies usada com a antiictèric i antiparasitari.

Polvos camell (nicotiana tabacum L.). Vegeu tabaco.

Porro (Allium porrum L.). Planta de la família de les liliàcies utilitzada com a diürètic i bèquic.

Rabas. Rave (Armoracia rusticana P. Gaertn)*.

Reginas. Regines (rosa rubiginosa L.). Planta de la família de les rosàcies.

Romaní verge. Romaní (rosmarinus officinalis L.). Mata de la família de les labiades pròpia de les brolles me-
diterrànies, utilitzada com a condiment i com a planta medicinal, principalment com a anticatarral, antiàlgic i 
antihipertensiu.

Rostreny. Pols de rosteny.

Sinpto majar.**

Tabaco (nicotiana tabacum L.). Planta de la família de les solanàcies amb usos analgèsics, antiinflamatoris i 
antiparasitaris.

Tamarin (Tamarix sp.)*

Timons (Thymus vulgaris L.). Planta de la família de les lamiàcies utilitzada com a antisèptic.

Tintura d’hipericon (Hypericum perforatum L.). Planta de la família de les clusiàcies la tintura de la qual té pro-
pietats antiàlgiques i antiequimòtiques.
Ufals o userda (Medicago sativa L. subsp. sativa). Planta de la família de les fabàcies amb propietats antiàlgiques 
i antiequimòtiques.
Ortigues (Urtica sp.). Planta de la família de les urticàcies amb usos alimentaris i medicinals, sobretot per purificar 
la sang.

Vi blanc, vi bò, vinagre (vitis vinifera L.). Productes elaborats a partir del raïm.

Xicoires (Taraxacum officinale Weber in Wiggers). Planta de la família de les asteràcies usada com a hematoca-
tàrtic i hepatoprotector.

Xocolata (Theobroma cacao L.). Producte elaborat.
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CONCLUSIONS

Com diu el subtítol del llibret, els remeis han estat copiats d’un llibret que recollia 
les medicines per guarir diversos mals. El document d’origen d’aquests remeis no 
s’ha pogut trobar, però el que sí s’ha fet en aquest estudi ha estat posar-lo a la 
disposició dels diversos investigadors i interessats en la matèria.

Els remeis que proposa Josep Cubí són, en molts casos, pocs precisos, ja que 
l’origen i el diagnòstic de la malaltia podrien ser diversos en cadascun dels remeis 
proposats. Per aquest motiu, cal ser molt caut a l’hora de recomanar o no que la 
gent pugui seguir aquestes indicacions amb resultats satisfactoris.

Per acabar, es presenten tres exemples del que es vol exposar:

En primer lloc, el cas del remei número 23. Aquest remei cura dues coses diferents 
alhora: la tos i l’enuresi nocturna (micció incontrolada dels infants durant la nit). 
En aquest cas, el més sorprenent és el remei proposat: caldo de rates. S’entén 
que deuria ser més aviat una mesura psicològicament coercitiva que no pas real, 
ja que, només esmentar-ho, el minyó o minyona es podria morir de fàstic, com 
es diu popularment.

En segon lloc, hi ha dos remeis que van agafats de la mà: el 59 i el 60. Ambdós 
estan destinats al mateix, a guarir una picada d’escurçó. En el número 59 resol 
l’accident prenent aigua de freixe i en el segon diu que cal tallar el cap i la cua 
de l’escurçó, picar-los i aplicar-los en una mena de cataplasma per via tòpica. El 
que crida més l’atenció és el què hi ha continuació, la frase «Dios sobre todo». 
S’entén que els dos remeis no podien donar moltes garanties, de manera que es 
recomanava encomanar-se a l’ésser suprem.

I en tercer lloc, un dels remeis més significatius d’aquesta llibreta és el número 34, 
que porta com a títol: «Remey per compondrer lo balsem del papa Innocencio». 
Aquest remei, per extensió, és el més llarg de tots i en desenvolupa la formulació 
i les indicacions més extenses.

Fragment del foli 7 recto, en el qual figura el remei número 23. 
S’hi pot veure un remei per curar la tos i per retenir l’orina.
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La preparació s’ha de fer durant la canícula, i en una garrafa d’aigua cal posar-hi:

12 lliures d’aiguardent.
1/2 lliura d’hipericon.
1 lliura de dinant de gra.
1 lliura de salsecutori.
4 unces estomac fi de llàgrima.
4 unces de benjuí.
2/4 unces d’àmbar gris.
4 unces del bàlsam solido de Perú.
2 unces de emula campana.
5 unces d’angèlica.

Dins d’aquesta garrafa s’ha de tapar tot ben tapat i deixar-ho a sol i serena, ben 
remenat, durant la canícula. Posteriorment, s’ha de deixar resguardat per quan 
sigui necessari.

Aquest remei indica que ha de servir per a les malalties següents:

Foc sagrat o de Sant Antoni, que vol dir mal de costat, pleuritis o altres 
afectacions.
Ferida per tall o sense especificar-ne l’etiologia.
Dolors dentals.
Hemorroides.
Dolors abdominals de tot tipus i sense especificar.
Infecció nasal, que podria ser una rinitis purulenta o una dermatitis.
Puagra, que fa referència a la gota.
Antiinflamatori inespecífic general.

Fragment del foli 21 recto, en el qual figuren els remeis número 
59 i 60. Hi ha dues propostes per curar la picada d’un escurçó.
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Finalment, s’ha intentat identificar d’una manera clara de quin papa Innocenci 
es tractava. En analitzar-ne la bibliografia, s’observa que molta parla de la vida 
dels papes, però no de les circumstàncies de la seva mort ni de les malalties que 
els van afectar.4 Dels tretze papes que porten el nom d’Innocenci, n’hi ha dos 
que serien els que més s’aproparien al protagonista del document com a hipòtesi 
més plausible:

- En primer lloc, Innocenci III: papa que va exercir el seu càrrec entre el 1198 i 
el 1216 i és molt conegut a Catalunya per haver impulsat la croada contra els 
càtars, fet que va acabar en la batalla de Muret del 1213, en què Pere I el Catòlic 
perdia la vida i les aspiracions de la corona catalanoaragonesa sobre Occitània. 
Sobre aquest papa s’han trobat dues possibles referències que podrien servir 
d’orientació. La primera és un cartell del segle xix en què s’anuncia un bàlsam per 
a l’apoplexia amb el nom del papa Innocenci III. Aquest bàlsam es podia trobar 
a la venda a Olot, Madrid o Barcelona.5 La segona pista podria ser en l’obra de 
Gerardo Laveaga, en què explica que al final de la seva vida el papa Innocenci III 
es va començar a penedir de moltes coses que havia fet durant la seva vida. En 
aquest moment retroba un amor de joventut, d’origen càtar, la Bruna, que, com 
explica, li facilita un tònic que el va fer dormir per sempre.6

- En segon lloc, Innocenci VIII: papa que va ocupar el seu càrrec entre el 1484 i 
el 1492. L’administració apostòlica d’Innocenci VIII segurament no va ser de les 
més reeixides, amb casos com el de l’impuls d’una oficina dedicada a falsificar 
butlles papals, tot i això, dins la seva administració es finalitza la conquesta 
cristiana de la península Ibèrica, quan es produeix l’ocupació completa del regne 
de Granada.7 En aquest cas, s’ha trobat una referència a les causes de la seva 
mort, i tot gira al voltant del possiblement primer intent d’una transfusió de sang. 
Stefano Infesura ens explica que el papa, aconsellat per un metge d’origen jueu, 
va intentar comprar tres nens d’uns deu anys, per uns 20 ducats cadascun, per 
fer-se una transfusió per via oral. El resultat va ser nefast, ja que les tres criatures 
i el mateix Innocenci VIII van morir.8

Aquest bàlsam, com a panacea mèdica, és coetani a altres bàlsams de la 
fi del segle xviii que també garantien una cura de moltes malalties, com ara 
els d’Izquierdo, el de Català o el Samarità. Un altre exemple és el bàlsam de 
Malats, però, tot i que també guareix molts mals, la seva composició mèdica no 
s’assembla en res al que ens ocupa.9

Finalment, hem après a ser més prudents que mai, així doncs, aconsellem a no 
provar el què no se sap, vaja, més suspicàcia.
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EDICIÓ DEL DOCUMENT

Normes

El document s’ha transcrit respectant-ne l’estructura i el contingut. El text s’ha 
adaptat a les normes ortogràfiques actuals: si ha calgut, s’han emprat signes 
que no hi eren, com apòstrofs, guionets o punts volats. Finalment, el text s’ha 
estructurat amb signes de puntuació normalitzats per fer-lo més comprensiu.

La situació del text dins el document s’indica mitjançant la numeració dels fulls 
amb recto, per a la primera cara, i verso, per a la segona cara. Sempre apareix el 
número del full entre claudàtors i en cursiva, acompanyat d’una r, que indica el 
recto, i d’una v, que indica el verso.

S’ha respectat la numeració dels diversos remeis. Pel que fa als remeis 62 al 68, 
atès que no en tenen cap, s’han numerat igualment a fi de facilitar la lectura del 
document, però la xifra s’ha posat entre parèntesis per indicar que en l’original 
no apareix.

Els signes crítics que s’han utilitzat en la transcripció són: la contrabarra (\) i la 
barra (/). Serveixen per indicar que una paraula o fragment està escrit en una línia 
superior i que s’ha intercalat en el lloc que li correspon.

En l’edició del document s’han transcrit amb una j les i de valor consonant, i amb 
una v les u de valor consonant.

Amb notes al peu mitjançant numeració alfabètica s’ha situat l’apartat crític de 
l’edició del document. En aquest apartat s’han destacat les incidències detectades 
en el document.

Edició – Llibre de Joseph Cubí, de la parròquia de Sovellas.-

[1v]

llibre de algunas medicinas que se ha copiat de un llibret que ni havia de 
diferens mals.

[2r]

1. remey per melsa segur.
Pendràs fullas de tamarin las faràs courer ab oli de olivas, y se untarà sota las 
costellas del costat esquerra.

2. remey per curar brians.
Pendràs cuatre diners de escuma de or, cuatre de blanquet cru, cuatre de oli 
rosat, tot lo dit ho posaràs en una escudella y ho remenaràs bé del [2v] dit 
enguent te untaràs allí ahont sian curats los, advertint que vint dias de fer-te la 
untura, pendràs matí y tarde un vas regular de aygua de pampinellas, crexent y 
for de ninfas.
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3. remey per perellons.
Pendràs una porció de lo cascos dea las bestias quant las ferran. Las faràs courer 
ab oli comú y untar-ne bent valent los parellons. Y, si són rebentats, se sufregirà 
pell de serp ab oli comú y se untara.

[3r]

4. remey per fer pullar una llaga encara que sia de escaldad.
Pendràs cagallons de conill, ne faràs polvos, y aplicats a la llaga, curat segur.

5. remey per puagre.
Pendràs una unsa de la pulpa de cacia fistala, oli rosat y oli de metllas dolsas. De 
tots dos parts iguals, fins que de totasb tres cosas barrejat, se facia un llihiment 
per untar-se a la nit en la part se sentia lo puagra.

6. remey per mal de cap o migraña.
[3v] Pendràs una porció de bledes picadas y posadas en un drap y aplican las 
que tinga loc cap. Y per dolor de orellas, si farà entrar dos o tres gotas del such 
de las bledas a la orella dolorosa.
Lod quieta y es ben probat.

7. remey per sustos.
Pendràs un ansat molt ple de aygua, lo posaràs al foch, al bullir posarà pega en 
un plat que hi hagia cosa de una beguda de aygua natural. Y  continuar, que és 
capàs de fer traurer una lleuma de sanch com la ma. Sens ser adobada la pega 
posan-n’i la contitat de una nou groseta.

[4r]

8. remey per cuchs, fer vuidar lo bentre sia criatura sia quant gran.
Pendràs cogombres silvestres o amarchs, trujas, cuchs de terra, pells de serp, fet 
ben courer ab oli de olibas. Ben untaràs lo bentre.

9. remey per cremaduras.
Pendràs dos unsas de oli comú, dos de aygua arròs, y ho batràs bé fins que 
tornarà com ungüen. Después y ajustaràs dos dragmas de estret de saturno líquit, 
una dragma de ayguardent. Se tornaràe batrer ben batut y aplicat ab un drap es 
segur

[4v]

10. remey per fluix de sanch del nas probat.
Pendràs mitja unsa def vidriol del blanch, lo faràs fondrer ab quatre unsas de 
aigua de plantatje, ab esta mixtura sucaràs dos calas de desfilas per posar dintre 
los nadios del nas, y aplicaràs un cataplasmag de artigas en lo clatell de las 
tendres només que picades crues.

11. remey per estroncar la sanch de una vena rompuda.
Pendràs polvos de vidriol del blanch, y los aplicaràs sobre la bena rompuda ben 
lligats.
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[5r]

12. remey per curar cualsevol tall encara que tinga una ma de fondo aplicat 
tot seguit.
Pendràs los brots del fals o userda, lo picaràs bé y aplican que curaràs promte.

13. remey per melsa segur.
Pendràs fullas de tamarin, las faràs courer ab oli de olibas y se untarà sota las 
costellas del costat esquerra.

14. remey per los que orinan sanch.
Pendràs cada matí una porció de llet de ovella y tambéh una porció de la pela 
interior dels pedres de gallina o [5v] capó. Y los pendràs als dematins ab vi 
blanch.

15. remey per una llaga per fonda qe sia.
Pendràs calsidas veras, las picaràs ben picadas, y las aplicaràs a la llaga.

16. remey per resoldrer llagas y es experimentat.
Pendràs dos papers de quina, los posaràs en una ampolla de resolis o altre 
ampolla plena de aigua natoral, y ben remanat, xuparàs un paper de estrassa y 
aplicar-la.

17. remey per mal de cor.
Pendràs grana de niellas, [6r] las picaràs bé, y ab bi ben bo las pendràs al matí 
en dejú.

18. remey per un que té gran tos.
Pendràs porros y los eschafaràs, espremaràs lo such, y ho mesclaràs ab llet de 
dona. Y ho pendràs sempre que vinga la tós o al anar-te’n al llit.

19. remey jur lo fel sobrexit.
Pendràs una picre de aigua de romaní en dejú y curaràs.

20. remey per cambres encara que sian de sanch segur y ben probat.
Pendràs un llimó, y lo partiràs per lo mig, y lo ensalaràs bé de cafè, lo xicolaràs 
es dir, [6v] la mitat cada vegada.

21. Emplastas per cambres de sanch.
Pendràs una porció de encens mascles, y un poch de aiguardent. Y fet una 
emplasta, lo aplicaràs al bentre, al segí y ronyons. Y quedaràs curat.

22. remey per mal de caixal y dents.
Pendràs una o dos reginas, las faràs bullir amb binagre bo dins de un ansat y 
glopejaràs de dit vinagre.

[7r]

23. remey per curar la tos a las criaturas y per retenir la orina qe li escapia, o 
sia fluix.
Pendràs caldo de ratas y es segur.
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24. remey per trencadura, proba y no falleix.
Pendràs una porció dei goma de oliberasj masteix, ugrà mitja unsa, un cuart de 
lapdena, tres nous de xipré, such de estapons una dragma, una unsa y mija terra 
sellada, trementina de Venecia una unsas, tres [7v] de pega negra, una de cera 
noba, polvos de sinpto majar mitja unsa. Se posar al foch,a fondrer, la pega, sera 
trementina, y después en ser un pochk fret,l esclarà los demés ben polboritsat. Y 
se’n compondran pagats per la trencadura.

25. remey per curar los ulls de poll y fa prodigis.
Pendrer una porció de Guillem Sirvent, y una porció de polvos de vidre masclat. 
Y escapsat lo ull de poll y posaràs un pegat.

[8r]

26. remey per mal de costat, encara qe sia mal cobert posat en la part qe se 
quiexa.
Pendràs femta de bon nials y greix de porch ho fregiràs a la payella. Y posatm 
entre dos draps, o aplicaràs a la part.

27. remey per una dona qe después de parida tinga dolors.
Pendràs una porció de figasn secas, las faràs bullir ab mel, se las menjarà a la 
parida y quedarà aliviada del dolor.

[8v]

28. remey per cambres.
Pendràs una porció de escorsa deserva posaràs a bullir ab aygua qe disminuesca 
de tres parts las dos. Ne veuràs en dejú al matío una porció y un altre a la tarde 
a las quatra.

29. remey per después de la barola se’ns poder obrir los ulls inflamats y plens 
de crostas.
Pendràs una llonseta del magre de la cuxa del molto prima com un ditp, y aplicar-
ne una a cada ull. Ab pocas begadas beuràs lo efecte.

[9r]

30. remey per los qe horinan sanch.
Pèndrer cada matí una porció de llet de ovella y també una porció de pel a 
interior dels pedres de gallina, o capó. Y ho pendràs als de matins ab vi blanch.

31. remey per estroncar la sanch de una vena rompuda.
Pendràs polvos de vidriol del blanch y losq aplicaràs sobre la bena ben lligat.

[9v]

32. remey per cambres.
Pendrer una porció de arrels de espinecal, la secaràsr un poch y la fumaràs ap 
pipa.

33. remey per curar sordo.
Pendrer uns pochs de escurpits y ab unas estisoras los llabaràs lo cap y la cua,s 
y pendràs una porció de ous de formiga. Y posat y posaràs en un plat y o faràs 



113    Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 99-118, ISSN: 0213-0718

Estudi i edició d’una llibreta de remeis de diversos mals de Josep Cubí, de la parròquia ...

courer ab oli comú, such de seba, aiguardent y ho faràs bullir fins qe lo such de 
seba sia cosumit. Y ab [10r] dit oli untaràs las orellas de dins.

34. remey per compondrer lo balsem del papa Innocencio.
Pendrer esent en la canícula, una garrafat qe hi capico dotse lliuras de aygaurdent 
a la proba del oli o refinat, mitja lliura de tintura de hiparicon, una lliura dinars 
en grà, una alsesucotri, quatre unsas estorach fi de llagrima, quatre unsas benjui, 
dos quarts de unsa ambar gris, [10v] quatre unsas del balsem solido del perci, 
dos unsas de enula campana, y sinch de engelica. Tot ben picat y polvorisat se 
posarà dins la garrafa y ben tapat y lligat al sobre ab una cobertau de cuiro, se 
tindrà a sol y a serena tota la canícula se remanarà un dia o altre. Y aquest tenir-o 
ben reculat per quant sia necesari, que es bo, y té las propietats següents:
És eficàs per curar qualsevol ferida sia de tall, punta o bella en qualsevol part 
del cos. Cura tota fistola bella, perquè fa separàn lo tall, embalsamada, [11r] 
encarna y lleva tota sicatrits. Cura de foch sagrat o foch de sant Antoni, que 
se abrasan se’ns poder aguantar-i, y semblans mals qe sien originals de mala 
complexió. Près per a boca preserba de beneno y alivià al dolor de las dents de 
dentas y gastadas, y cura de qualsevol mal en las ganibas, romp las morenas 
internas, xupant-las al entrar al llit. Cura de cremadura a axis fresca com bella, 
encara qe sia llaga quant es de poch temps y ab cuidado se unta una o dos 
vegadas al dia al dit balsem, y se dei [11v] descuberta la llaga. Cura de mal 
de bentre oloranto a manut. Tempera lo dolor de cap, y comforta lo servell. És 
bo per verlins, y aumenta la memòria. Cura las crostas del nas y macaduras. 
Eficacísim per traurer lo dolor, posa la part ofesa a són estat natural. Aplicat en 
los ulls trau la inflamació, cura las orrisepel·las ab pocas begadas qe se untia la 
part y deixanti un drap.
Cura qualsevol llaga y es bo per qualsevol mal, y prenenna un poch mes de mitja 
cullerada, qe es lo qe ordinàriament se pren alivia lo dolor coli [12r] ch, mata 
los cuchs, resol los flato, impedeix lo cadarn, fa digerí, comforta lo bentre, dóna 
apetit, procura lo curs natural se’ns violència, impadeix lo sopar fluós encara qe 
sian de sanch. Este remey per qualsevol mal en los budells y per qualsevol altre 
hipocondich. És convenient a cualsevol edat y complexió, es bo per lo dolor del 
puagra regant la part y deixant los draps banyats ab dit bàlsem, lleva la inflamació, 
y ab poch cura perfetament, trau lo humor en fora. Y es remey aprobat.

[12v]

35. remey per carbuncles.
Pendràs escabiosa, la picaràs y mesclaràs una porció de sutja,v una de sabó moll, 
y altre de cals viva.

36. remey per reumatisme y altres dolors.
Pendràs un ensat nou y posaràs mitja quarta de oli, un bas de vi bo, un bon 
puny de cucas de sen camas. Se farà ben bullir a fins qe lo vi sia ben fós. [13r] 
Después se deixarà rebenir, se tornarà al foch posant-hi un altre vas de vi, quant 
bullirà si tirarà tres o quatre granotas vivas, se tornarà fer bullir fins que lo vi sia 
tot fos. De dit vi se n’untarà la part dolorosa.
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37. remey per resoldrer llagas, y es experimentat.
Pendràs dos papers de quina, los posaràs en una empolla de resolis o altre 
empolla de aigua [13v] natoral, y ben remanat, xupar-na un paper de estresa y 
aplicar-lo.

38. ramey per mal de pedra segur y de arrel.
Pendrersw una porció de flor de noguer a la primavera, la faràs asecar a l’hombre, 
y cuant usarà ne pendrà al matí en dejú, feta polvos lo que podrà agafar ab mitja 
peseta, ab un vas de vi blanch, y continua qe curaràs.

39. Secret.
Pendrer una porció de [14r] such de rabas, una de cuchs de terra esclafats ab dit 
such, y colat. Tremparàs ab dit compost un gabinet lo qual tallarà lo ferro com 
si fos plom.

40. remey per cambres de sanch.
Pendrer una porció de ençens mascles, y un poch de aiguardent. Y fet una 
emplasta, lo aplicaràs, al bentre, al segí, y ronyons, y quedaràs curat.

[14v]

41. remey per tonars lo ces dintre.
Pendrer una porsió de palla de siurons, perfumaràsx la part del ces. Y millor ab 
oli de secar vat, perfumat.

42. remey per qualsevol especia de dolor, sia reumatisme, sia puagra, sia lo 
que cia.
Pendrer una porció de la herba tiñosa que de vaix a d’alt fa espinas. Fa la fulla 
llarga y ampla com lo dit, molt verda. Regularment se trobarà per los [15r] rechs 
y prats grossos. La faràs courer ab un parol ab aigua. Y cuita, pendràs uns banys 
ab lo fum de dita aygua y erba, abrigante ab un mocador o llansol.

43. Pesos de apotecari.
Vint grans fan escrúpoly, tres escrúpols fan dragma, nou dragmas fan onsa, 
dotse unsas fan lliura, setze onsas medicinals fan lliura de adroguer, xixanta fan 
dragma, vint gotas escrúpol.

44. remey per brians y es experimentat.
Pendrer consolida menor qe és [15v] lo matafoch bort, o picaràs ben picat, 
expremaràs lo such, y té untaràs los brians.

45. remey per espayma.
Pendràs un ansatz ab aigua, lo posaràs al foch, ordemental bell, hi tiraràs un poll 
viu, plomas y tot, que no tinga sinó vuit o deu dias. Li faràs donar alguns bulls, 
donant aquell callo al espaymat.

46. remey per curar una inflamació exterior ab promtitut.

[16r] Courer alsguns carvasons y aplicar-ne una emplasta a la part inflamada.

47. remey per curar los talls de lo pits de las donas.
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Pendrer tres parts de segi fresch de tocino, y una part de sucre blanch, ho 
mesclaràs, faràs unt engüent. Te’n posaràs als talls cada vegada que la criatura 
se deixa de mamar.

[16v]

48. remey per resoldrer una llaga maligne y per qualsevol tall o ferida.
Pendrer mitja unsa de balsem solido de lo catelló, mitja unsa de engüent blanch, 
o mesclaràs dins de una xicra y té untaràs.

49. remey per curar una ferida lluego.
Pendrer tres unsas de goma de pi, una y mitja de pega negra, una y [17r] mitja 
de grega, una y mitja de sera noba, y sé farà bullir tot junt, y després se rentarà 
ab vinagre fort, y aplican-la.

50. remey per curar golls.
Pendreraa una porció de esponja fina, la qe se cremarà y se farà polvos, una porció 
de polypodi fet polvos, y se’n posarà dels dits dos lo qe capia en unab duro de 
plata, y posat en una escodella ab deu grans de salnitra picat [17v] y deu grans 
de sal de Cardona picada. Y vint dias a la disminució de la lluna al matí en dejú, 
y a la tarde, ne pendràs ab aigua de la flor de such ben salada y calenta, y qe 
se’n cubria al goll ab un drap xupat lligan-la ab un mocador perquè no caiga yac 
se agafaia. Y al estar agafat lo pagat, se deixa estar fins qe ell mateix cau.

[18r] 

Medicinas del vestià.

51. remey per lo brom dels caballs, y mulas.
Pendrer arrel y mata la paradella, yad arrel de espinacal. Fets polvos los hi donarà 
ab la grana y ab segon.

52. remey per lo mateix y fer-la beneir gana.
Pendrer dos ho tres embostaq de blat, ruxat ab horins. Lo vespre per lo matí, lo 
matí per lo mig dia, ensa[18v]lsanto ab un poch de foch de flor de sofre.

53. remey per mal de ventre.
Faràs un brou de pa amb cumíae y una poca de xisca de gat. Y si no li passa, 
bulliràs cosa de una sitra de vi ab grana de cànam y la mateixa xisca de gat.

54. remey per fer-los possar forsa y fer-los tornar lo pel negra.

[19r] Pendrer dos sitras de vi vo, se farà bullir ab un puñat de timons, romaní 
verge, y barballo verge. Després fregaràs caball al vespre de cap a peus y lo 
abrigaràs.

55. remey per flatos.
Pendrer un padàs de tela com un duro de plata, y posada en lo pla de la mà 
se [19v] mulla ab ayguarden. Después c’hi tirar encens mascles ben picats. Y 
aquesta emplasta se aplicarà a la naulella fent qe agafia un poch de fort y altre 
de tou. Lligat-la amb un mocador perquè no caiga y se agafia. Y al ser agafat lo 
pagat, se deixa estar fins qe ell mateix cau.
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[20r]

Esto es personas

56. ramey per mal de fel.
Pendrer una xicre de vi blanch ab fet o vuit pois, y ho pendràs dos cops cada dia, 
qe agiaaf passat una ora y mija qe no hagia més res. Y qe passia da lo menos 
dos horas sensa menja después de abero prés. Y continua qe és segur antes de 
coneixa per 5 o 6 dias.

57. remey per matar ronya y és segur.
[20v] Posaràs un ansat petit al foch, hi posaràs un xich de oli y dos o tres arrels 
de marxívols. Y o faràs bullir, y cuant eurà bullit, y tiraràs quatre quartos de 
polvos de camell, y donarà un bull. Y lo treuràs, y té untaràs de dit compost, lo 
bespre quant aniràs al llit.

58. remey per mal de caixal.
Pendràs un poch de vi y [21r] un poch de aiguardent, tant de vi, tant de 
aiguardent, y tiraràs un poch de tevaco de pols, y glopejaràs de dit compost. Y si 
té no bos passar alguna mica no i fa res. Y ho pendràs quant lo caixal te farà mal.

59. remey per cuant un escorsó a passigat.
Pendràs aygua de frexa y es segur.

60. Altre per lo mateix.
Agafaràs lo escorsó y li llevaràs lo cap y la cua. Y li posaràs picats ab un padàs.
Diós sobre todo.

[21v]

61. remey per mal de caixal.
Pendràs fumisteris, y xicoiràs, y grexas. Y tot junt ho picaràs y ho prendràs,ag y del 
such quen treuràs ne pendràs una collerada en dejú y al derera un got de llet. Y 
si és temps que no y aiga llet pendràs un got de horxata de metllas dolsas.

62. remey per la euristella.
Pendràs un poch de gabaró blanch y lo picaràs. Y tireràs un robell de ous y ho re 
manaràs ben remanat. Y lo haplicaràs a la auristella.

[22r]

(63.) remey per la amargota.
Pendràs farina de blat y xocolata y un robell de ou. Y ho remanaràs ben remanat 
ab un poch de aygua y lo posareu a la vora del cor.

(64.) remey mol hútil per natejar-se per dins y agafar gana.
Pendràs cafè lo que [22v] poràs agafar ab un cuarto de dos y lo tireràs al \tupinet/ 
aygua. Con bullirà y lo treuràs del foch que se estobi. Y después tiraràs la aygua 
en un plat ab un bosí de pa y ay tireràs un poch de llet y tu beuràs.

65. remey per lo garrotillo aprobat.
Pendràs femsa de colom y la posaràs estobà ab vi[23r]nagre. Y la posaràs al coll 
per defora modo de cataplasma.
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Y per dins pendràs un pochs de cagallons de cabre y los posaràs dins de un 
padaset. Y los faràs bullir ab un tupinet. Y bullit que sia ab la aygua y posareu 
sucre y mel que ni ayga bastant. Y ana baben de dita aigua.

[24r]

Bestias

66. remey perah las cabras quant tenen mal al bargue grans.
Pendràs dos o tres quartos de engüent de saturno, y las untaràs del bague aont 
tenen grans.

67. remey per quant una baca ba coyxa que’l ansi li ha macat la espatlla.
Pendràs un quarto de polbos de rostreny, y un quarto de sanch de dragó. Y 
pendràs un poca de pega y la faràs bullir. Y a i tireràs [24v] los polbos y sanch 
de dragó y ho remaneràs ben remanat. Y ne faràs un pagat allà agon tinga al mal 
sensa drap ni res.

68. remey perquè los porchs no tingan sucaró.
Quant la truja estarà a prop de gudayà li donaràs un poch de segi maurat ab oli 
de ginebra. Y és segur que los gudays no tenen socaró.

a.- Text ratllat: ls; b.- Text ratllat: trs; c.- Text ratllat: ee. Segurament seguiria la 
paraula: mal, creant l’expressió: lo mal de cap; d.- Text ratllat: a; e.- Text ratllat: 
batrer; f.- Text ratllat: be; g.- Text ratllat entremig de la paraula: cat[.]plasma; h.- 
Text repetit: y també; i.- Text ratllat: grn; j.- Text ratllat entremig de la paraula: 
olib[.]eras; k.- Text ratllat: bollit; l.- Text ratllat: si ne; m.- Text ratllat: al; n.- Text 
ratllat: de les; o.- Text ratllat: en dejú; p.- Text original: deard; q.- Text ratllat: hgl; 
r.- Text ratllat: al; s.- Text ratllat: yo; t.- Text ratllat: de; u.- Text ratllat: ad; v.- Text 
ratllat: d’; w.- Text ratllat: [..]; x.- Text ratllat: marr; y.- Text ratllat entremig de 
la paraula: escru[po]pol; z.- Text ratllat: [...]; aa.- Text ratllat: p; ab.- Text ratllat 
i repetit: duro; ac.- Text ratllat: deixa; ad.- Text ratllat: al; ae.- Text repetit dues 
vegades més: cumí; af.- Text ratllat: [...]; ag.- Text interlineat ratllat: del [...] de 
que; ah.- Text original: qt.
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PATOLOGIA ORAL EN POBLACIONS RURALS CATALANES D’ÈPOCA MODERNA 
(SEGLES XVII I XVIII)

MASSAGUEr roBErT, rosa

InTroDUCCIó: Estudi comparatiu de la patologia oral de dues poblacions rurals 
catalanes dels segles XvII i XvIII d. C. oBJECTIUS: Comparar les patologies orals, valorar 
les diferències i aportar coneixements a la paleoodontologia. MATErIAl I MÈToDES: 
S’han utilitzat els resultats de dos jaciments diferents. ConClUSIó: la patologia oral 
entre dues poblacions rurals catalanes d’èpoques coetànies pot ser molt diferent.

InTroDUCCIón: Estudio comparativo sobre patología oral en dos poblaciones rurales 
catalanas de los siglos XvII y XvIII d.C. oBJETIvoS: Comparar las patologías orales, 
valorar las diferencias, aportar conocimientos a la paleoodontología. MATErIAl Y 
MÉToDoS: Se han utilizado los resultados de dos yacimientos distintos. ConClUSIón: 
la patología oral entre dos poblaciones rurales catalanas de épocas coetáneas puede 
ser muy distinta.

Paraules clau: Paleoodontologia, patologia oral, poblacions rurals, segles XvII i  XvIII,  
estudicomparatiu.

Palabras clave: Paleoodontología, patología oral, poblaciones rurales, siglos XvII y XvII, 
estudio comparativo.

INTRODUCCIÓ

Durant els mesos de setembre i octubre de 2007, es va fer una intervenció 
arqueològica a l’església romànica de Sant Pere de Madrona al municipi de 
Berga, al Berguedà.  En  aquesta intervenció es van estudiar les restes òssies 
d’una sèrie d’esquelets, que es van  recuperar de l’interior de l’església, la 
cronologia dels quals feia referència als segles xVII - Totes les restes van ser 
excavades i documentades per antropòlegs del GROB (Grup de Recerca en 
Osteobiografia) de la Unitat d’Antropologia Biològica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). En aquestes restes se’ls hi va estudiar l’estat de salut, es 
van descriure i diagnosticar les patologies, es van fer fotografies i exploracions 
complementàries. Es va fer l’estudi paleoestomatològic, i es van analitzar les 
lesions més habituals en patologia oral: càries, retrocés alveolar,  fístules, així 
com els dipòsits de   càlcul i el desgast dental i finalment, es van incloure les 
hipoplàsies d’esmalt (1). Al desembre de 2010, es va realitzar una altra actuació 
en col·laboració entre l’empresa d’arqueologia ATICS SL i el GROB, dins del “VII 
curs de Paleopatologia”, organitzat pel GROB i el Servei de Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia de l’Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, on es van recuperar  i 
estudiar les restes òssies, també dels segles xVII i xVIII, pertanyents a l’església i 
el castell de Santa Maria de Besora (2). Al 2012, es va fer una segona campanya 
en aquest mateix terreny (3) i al 2014 se’n va començar una tercera(4).
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El treball presentat a continuació pretén fer una comparació sobre la patologia 
oral trobada en aquestes actuacions, aprofitant la metodologia dels estudis, la 
correlació d’època de les mostres i les característiques d’ambdós llocsgeogràfics.

Situació geogràfica i introducció històrica de l’Església de Sant Pere de Madrona.

L’església de Sant Pere de Madrona es troba a la serra de Queralt, al terme 
municipal de Berga, al Berguedà, a 1032 m d’altura. Està documentada des de 
l’any 1060 (Fig. 1). Al  segle xIx va perdre el títol parroquial. Va ser profanada 
al 1873, malmesa durant la Guerra Civil i restaurada l’any 1965. S’hi van fer 
enterraments des de 1671 fins a1731 (1).

Situació geogràfica i introducció històrica de l’església i castell de Santa Maria 
de Besora.

L’església i el castell de Santa Maria de Besora es troben situats al nord-oest 
del terme municipal de Santa Maria de Besora al Bisaura, entre les comarques 
d’Osona i el Ripollès. (Fig. 2). Està situat dalt d’un turó, a una alçada de 1092 
metres. L’edifici de l’església fou construït el segle xI sobre les restes d’una 
església del segle Ix. Va ser església parroquial i va estar esfondrada a 1838 per 
evitar la seva conversió en un reducte carlí2, es va  clausurar l’any1750.

Introducció a la paleoestomatologia.

La paleoodontologia o paleoestomatologia és aquella ciència que, a partir de 
restes antigues d’animals, entre elles humanes, estudia les estructures, funcions 
i malalties de l’aparell estogmatognàtic. Engloba diverses branques del saber, 
com la paleoantropologia, la paleopatologia i l’odontologia forense i intenta 
reconstruir l’evolució de la malaltia durant la vida de l’individu (5). Igual que 
E. Chimenos (Paleopatología Oral: Protocolo diagnóstico.) “... preferim el 
terme paleoestomatologia al de paleodontologia, per considerar-lo més ampli: 
l’odontologia s’ocupa de l’estudi de les dents, i l’estomatologia s’ocupa de 
l’estudi de la boca i de les estructures que la componen.” (6). La gran resistència 
al pas del temps dels ossos i, sobretot, de les dents és la base d’aquesta ciència. 
Entre les dades més importants que podem obtenir a través de les dents trobem 
el sexe, l’edat i la patología (5). En aquest treball ens centrarem en la patologia 
dental.

oBJECTIUS

Comparar les patologies dentals d’ambdues poblacions.

Esbrinar quines podrien ser les possibles causes de les diferències en els resultats, 
en el  cas que aquests fossin considerablement diferents.

Aportar més coneixements a la paleopatologia dental de l’època.

DISSEnY I MATErIAl I MÈToDES

Aquest treball és un estudi descriptiu, explica els resultats obtinguts en la 
comparació dels estats dentals de campanyes arqueològiques diferents. Per a la 
seva realització s’han utilitzat els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de les 
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restes arqueològiques de dos jaciments diferents: per una banda els resultats 
de l’“Estudi antropològic de SAnT PErE DE MADronA, Berga, Berguedà. 
Campanya Setembre-octubre de  2007.” realitzat per Josep Liria, Alba Núñez, 
Oliver Laguillo i Assumpció Malgosa, dins el GROB pertanyent a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), memòria del desembre del 2008. I per altra 
banda, els resultats dels 3 estudis pertanyents  al  jaciment  de  Santa Maria de 
Besora:

“ESTUD I  AnTroPolÒGIC  DE   lES InHUMACIonS DE l’ESGlÉSIA I El  CASTEll 
DE SAnTA MArIA DE BESorA “CAMPAnY A 2010” realitzat per Josep liria, 
Mònica Alcalá, Elena Forín i Assumpció Malgosa, dins el GroB al novembre del 
2012; l’ ESTUDI AnTroPolÒGIC DE lES  InHUMACIonS   DE   l’ESGlÉSIA I 
El  CASTEll  DE SAnTA MArIA DE BESorA “CAMPAnYA 2012” portat a terme 
per Josep liria, Bàrbara Baldino, Elena Fiorín i Assumpció Malgosa, també 
dins el GroB a l’abril del 2014; i per últim i el més actual, l’estudi CASTEll 
DE  BESorA- InForME  CAMPAnYA  PrElIMInAr-CAMPAnYA DE JUlIol  
DE 2014, també dins el GroB,  la memòria del qual data del passat gener de 
2015.

Per anomenar cada individu, s’han fet servir les mateixes sigles que es van 
utilitzar en els estudis antropològics. Tots els elements ossis d’un mateix individu 
es mencionen amb les inicials del nom del jaciment: Sant Pere de Madrona 
(SPM), seguit de l’any  de  la  campanya arqueològica, any 2007 (SPM’07) i 
el número de l’individu: SPM’07 -nº d’individu. En l’estudi de Santa Maria de 
Besora Campanya de Besora (CB), seguit de l’any de la campanya, la de 2010 
(CB’10), la de 2012 (CB’12) o la de 2014 (CB’14) i seguit del número de 
l’individu: CB’12 Nº individu,  per exemple CB’12862,3,4.

El protocol  diagnòstic  de  les  mostres  va  ser  igual  en  tots  els  estudis, tant  
pel  que fareferència a l’edat com en el sexe (1,2,3,4).Aquestes classificacions 
de sexe (home o dona) i edat (adult jove, madur o senil) s’han mantingut en 
aquest treball. Pel que fa a l’estat de salut dental es van analitzar les dades 
més representatives en antropologia i paleopatologia dentària (Taula 1) (5). Es 
descriuen acontinuació:

Parlarem d’estat dental quan es valora la presència o absència d’una dent en el 
seu alvèol:

0: Situació no valorable d’una dent en particular.
1: Dent in situ: la dent explorada es troba ubicada dins el seu alvèol.
2: Dent aïllada: tota dent que no sigui possible ubicar-la en l’alvèol corresponent. 
3: Dent perduda ante mortem: s’observa una reabsorció òssia de l’alvèol dentari. 
4: Dent perduda post mortem: no existeix cap reabsorció en l’alvèol corresponent. 
5: Dent no erupcionada: la dent es troba inclosa dins de l’os alveolar.
6: Altres valors: inclou situacions no descrites anteriorment.

Estat alveolar aquell estat de conservació del procés alveolar del maxil·lar o la 
mandíbula:

Patologia oral en poblacions rurals catalanes d’Època Moderna (segles XvII-XvIII)
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0: Alvèol no valorable: no es conserva prou quantitat que proporcioni informació. 
1: Alvèol present: l’alvèol es conserva íntegre per oferir alguna o tota la 

informació. 
2: Alvèol reabsorbit: la dent que l’ocupava es va perdre abans de la defunció.
3: Altres: qualsevol situació no considerada anteriorment.

La càries lesió destructiva de teixit dental, atribuïble a l’acció de la flora bacteriana 
bucal. Les categories per valorar-la inclouen: la localització i el grau d’afectació. 
Localització:

0: Estat no valorable: el mal estat o absència de conservació no ofereix 
informació. 

1: Càries absent: no s’observa cap lesió de càries.
2: Càries oclusal: s’observa una o més lesions de càries, iniciada a la cara 

oclusal. 
3: Càries coronal: lesió de càries iniciada a la corona que no sigui la cara 

oclusal. 
4: Càries a la línia amelocementària (LAC): lesió de càries entre la corona i 

l’arrel. 
5: Càries radicular: lesió de càries iniciada a alguna porció exposada de l’arrel.
6: Altres valors: inclou situacions no descrites anteriorment.

Segons el grau de severitat  i el teixit afectat s’estableixen:

a)Esmalt/ciment.  b) Dentina.  c)Polpa.

Reabsorció alveolar indica reabsorció d’os alveolar compatible amb patologia 
periodontal: 

0: No valorable: el mal estat o absència de conservació no ofereix cap informació. 
1: Absència (<3mm): la pèrdua de suport ossi periodontal no supera els 
3mm.

2: Presència, lleu a moderada (3-6mm): la pèrdua de suport ossi periodontal 
observable es troba entre 3 i 6 mm, en alguna zona de la dent en qüestió.

3: Presència, greu (>6mm): la pèrdua de suport ossi periodontal supera els 
6mm. 

4: Altres: qualsevol situació no considerada anteriorment.

Pel que fa al càlcul dental, dipòsits de placa bacteriana calcificada, considerem:
0: No valorable: la dent no es conserva o no en permet la valoració.
1: Absència: no s’observa càlcul dipositat.
2: Presència: s’observa càlcul dipositat en alguna zona de la superfície dentària. 
3: Altres: qualsevol situació no considerada anteriorment.Parlarem de fístules, 

processos patològics compatibles amb abscessos, granulomes, quists 
periapicals i periodontals, etc., que en vida de l’individu produïren trajectes 
fistulosos:

0: No valorable: el mal estat o absència de l’os alveolar no permet fer valoració. 
1: Absència: no s’observa cap alteració compatible amb una lesió fistulosa.

2: Presència: existeix alguna alteració (normalment una perforació) en l’os. 
3: Altres: qualsevol situació no considerada anteriorment.
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Desgast dentari, pèrdua de teixits durs de la corona dentària, atribuïble a la 
masticació (atrició: desgast fisiològic), o ús parafuncional de les dents (abrasió: 
desgast patològic):

0: No valorable: mal estat o pèrdua de la dent que no ofereixen cap informació.
1: L’esmalt està intacte o lleument desgastat.
2: Esmalt desgastat deixant algun punt de dentina exposada a la superfície 

oclusal. 
3: Hi ha punts de dentina visibles, però es conserva encara superfície d’esmalt.
4: Desapareix l’esmalt oclusal, quedant exposada dentina i en ocasions polpa. 
5: Altres: qualsevol situació no considerada anteriorment5,6,7,8.

I la hipoplàsia d’esmalt , anomalia de caràcter estructural que indica alguna 
alteració en la formació dental. Afecta a l’esmalt però també pot afectar la 
formació de dentina5,6,7,8,9:

0: No valorable: No es conserva la dent, o altres factors impedeixen valorar-la.  
1: Absència: no s’observa cap alteració estructural compatible amb la hipoplàsia.
2:Presència: s’observa alguna alteració compatible amb hipoplàsia d’esmalt5,6,7,8

No s’han utilitzat tots els individus, només aquells que han conservat almenys 
un d’ambdós maxil·lars, complet o fragmentat, i/o dents aïllades. A més, no 
s’inclouen els individus de totes les edats, només els adults. Així, a l’excavació 
de Sant Pere de Madrona, de les de 99 individus, només se n’han inclòs 13 i de 
les campanyes de Santa Maria de Besora dels 35 individus identificats només 
14. És important comentar que en l’última campanya (CB’14) encara no hi havia 
els resultats sobre estat dental, per diagnosticar-los s’ha anat al laboratori de la 
UAB on s’han seguit els paràmetres anteriors. Perquè els resultats s’adeqüessin 
al màxim a la realitat s’han comprovat els diagnòstics d’estat dental amb les 
fotos de camp i s’ha anat directament a la font primària per corroborar-ho. Per la 
comparació s’han elaborat unes taules numèriques calculant els percentatges i la 
representació gràfica dins de cada població, agrupant les mostres segons l’edat, 
el sexe i si la resta pertanyia a maxil·lar o mandíbula. Tot el material ha estat 
autoritzat i cedit per la facultat d’Antropologia de la UAB excepte algunes imatges 
de font pròpia.

Per a l’estat dentari i les fístules, s’ha calculat l’estat dental per cada alvèol dental. 
Per a l’estat alveolar, s’han tingut en compte, només, els fragments ossis presents 
per individu. Per a la patologia de càries, retrocés alveolar, càlcul, desgast i 
hipoplàsia s’ha calculat la presència de patologia per dent present. Finalment 
s’ha calculat la mitjana de cada població, en referència a cada patologia. Un 
cop obtingudes aquestes dades, s’han comparat ambdues poblacions, objectiu 
principal del treball.
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RESULTATS

Estat dental

Es registra més pèrdua dental ante mortem a SPM’07 amb un 31,90% que a 
CB amb un 16%. Hi ha més dents in situ a CB que a SPM, un 66,40% a CB en 
comparació al 41,0% de SPM (Gràfic 1 i 2). Pel que fa a l’estat dental segons 
l’edat a SPM com més edat més patologia. A CB no segueix aquest patró (Fig. 3).

Estat alveolar

Existeix més reabsorció alveolar a SPM’07. Segons l’edat dels individus, podem 
dir que a més edat més reabsorció alveolar. A CB però aquest creixement és molt 
més lleuger, i la presència alveolar és superior en els individus madurs. No varia 
segons el sexe.

Càries

Són més importants a SPM’07 (un 25,90% enfront un 10,80% de les dents dels 
individus    de CB) i semblant entre maxil·lars. És important destacar que el tipus 
de càries d’ambdues poblacions és diferent (Gràfic 3 i 4). A SPM’07 el major 
tipus de càries és la 4a amb un 29,70% i la 4c amb un 23,40%, a CB el tipus 
majoritari és el 2a, amb un 48, 10% (Fig. 4).

Retrocés alveolar

Existeix un retrocés alveolar molt més important a SPM’07,d’un 38,80% a 
diferència d’un 14,80% de retrocés que presenten els de CB. La forma més 
greu es dóna amb més freqüència en els individus de SPM’07. En ambdues 
poblacions augmenta amb l’edat, és més important en els homes i majoritari       
en les mandíbules.

Càlcul dental

En ambdues poblacions és molt important i semblant un 41,60% del total de 
dents de SPM’07 en presenten i un 41,0% a CB. Hi ha més presència de  càlcul 
en  els individus adults que en els madurs. És diferent entre homes i dones en 
ambdues poblacions, però a SPM’07 presenten més càlcul els homes i a CB a 
l’inversa.

Fístules

Hi ha més fístules a les dents de SPM’07 que a CB. A SPM’07 és un 6,90% 
dels alvèols analitzats i a CB d’un 1,40% . En ambdues poblacions la presència 
de fístules es concentra en el adult, i el grup femení té percentatges més elevats 
(Fig.5).

Desgast dental

És més important a SPM’07, els seus individus doblen els percentatges en grau 
3 i grau 4. En ambdues poblacions augmenta amb l’edat. No hi ha diferències 
entre maxil·lars (Fig.6).
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Hipoplàsia d’esmalt

Té un percentatge superior en la població de CB, a SPM’07 és d’un 5,10% i a CB 
d’un 27,60% (Gràfic 5 i 6). La presència a SPM’07 és en el grup d’edat madur i  
homes, a CB en  el grup adult idones.

RESUM DE RESULTATS

La població amb més patologia dental és la de Sant Pere de Madrona (SPM’07). 
Existeix més reabsorció alveolar a SPM’07. La presència de càries també és 
molt més important a SPM. En ambdues poblacions el grup d’edat amb més 
presència de càries és el grup  madur. El tipus de càries però, és diferent: A SPM 
el tipus més freqüent és el 4a i el 4c, a  CB el tipus majoritari és el 2a. Existeix 
un retrocés alveolar molt més important a SPM, i el grau més greu també es dóna 
amb més freqüència en els individus d’aquesta població. En ambdues poblacions 
el retrocés augmenta amb l’edat. La presència de càlcul és molt important, els 
percentatges són molt semblants entre poblacions. Hi ha més presència de càlcul 
en els individus adults que en els madurs. Hi ha més fístules a les dents de la 
campanya de SPM , però en ambdues poblacions la seva presència es concentra 
en el grup d’edat adult, i el grup femení té percentatges més elevats. En ambdues 
poblacions el desgast augmenta amb l’edat dels individus i és més important 
a SPM’07. Finalment la hipoplàsia d’esmalt és superior a la població de CB i 
sobretot en individus de sexe femení.

DISCUSSIÓ

Com ja hem dit, la població amb més patologia dental és la de Sant Pere de 
Madrona, perquè? Molts poden ser els factors que ens poden fer pensar en 
aquesta diferència: la dieta, l’estat socioeconòmic, hàbits higiènics, fins i tot 
la composició de les aigües o la geologia del terreny. Però de moment, tot són 
especulacions. La patologia bucal com la càries, fístules o pèrdues dentàries en 
vida, han de considerar-se indicadors no només relacionats amb la dieta sinó 
també amb la qualitat de vida de la població. Els marcadors com la malaltia 
periodontal i el desgast dental estan més relacionats amb l’edat (11).

Pel que fa a l’estat dental segons l’edat, a SPM segueix un patró semblant a 
diversos estudis: com més edat més patología (7). Per contra a CB no es segueix 
aquest patró: els individus senils presenten més dents in situ que els madurs. 
Això possiblement és degut a que la població senil està representada tant sols per 
un individu, i aquest presenta un bon estat dental. Aquest problema, la manca 
de representativitat de la mostra, és un dels  molts defectes que poden tenir 
aquests estudis, com descriu l’article “Problemática de la caracterización de las 
condiciones y calidad de vida de poblaciones humanas de épocas pasadas” o 
en “Problemas diagnósticos y metodológicos en la patología dentaria.” (12,13)

En els individus de CB existeixen diferències entre sexes, les dents in situ en 
els homes són majors que en les dones, aquesta variació podria ser deguda a 
una conservació més dolenta dels individus de sexe femení, ja que presenten 
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un percentatge més elevat de pèrdues dentàries post mortem que compensen 
el baix percentatge de dents in situ. Tal i com es descriu en l’artilce de Nicolás 
JC i col.: “...les pèrdues dentals ante mortem aporten informació sobre l’estat 
de salut dental dels individus...mentres que les pèrdues post mortem  són  un  
bon  indici  de  les  condicions  de  conservació  del  material   estudiat.”  (14)..

La presència de càries a SPM dobla amb escreix la diagnosticada a CB, l’autor 
D. Campillo, en un dels seus llibres comenta “ independentment de la dieta, 
sembla ser que alguns pobles per determinades circumstàncies es trobessin 
protegits de la càries..., com ara pel fluor contingut a les fonts d’aigua” (8). El 
tipus de càries prevalent és la 4a i el 4c, en canvi, a CB el tipus majoritari és el 
2a. No hem d’oblidar per això que la prevalença de  càries  dental està clarament 
relacionada amb la mitjana de les dents conservades, hi haurà més prevalença 
de càries en els cranis més ben conservats (15).

En ambdues poblacions hi ha més presència de càlcul en els individus adults que 
en els madurs; una explicació podria ser que en els individus madurs hi ha més 
pèrdua de dents, com més dents més possibilitat de trobar càlcul dental, hem de 
tenir en compte però que el càlcul es pot perdre amb certa facilitat per processos 
postdeposicionals i les observacions les hem de considerar subestimades en 
aquestaspecte (9, 16).

Hi ha més fístules a les dents de la campanya de SPM’07 que a CB. A més 
patologia de càries més necrosis polpars i crear més fístules. Si a SPM hi ha 
més individus amb càries, és lògic pensar que hi haurà més individus amb 
fístules. L’estat de conservació però, pot afectar al diagnòstic de fístules degut a 
la destrucció òssia periradicular (17).

En ambdues poblacions el desgast augmenta amb l’edat dels individus. La 
gran majoria d’autors estan d’acord en l’evidència de que hi ha un increment 
del desgast amb (18). El desgast a més, és superior a SPM,  seria interessant 
esbrinar la dieta de lespoblacions.

La hipoplàsia d’esmalt es troba en un percentatge superior a la població de CB. 
Per què? Aquest defecte s’ha relacionat amb trastorns alimentaris (deficiències 
vitamíniques o d’oligoelements) així com amb factors genètics (5,6,7,8,9) caldria 
fer una valoració més exhaustiva per arribar a respostes més concretes. Com diu 
l’article de Trancho G. i  Robledo B,” el procediment d’observació és essencial per 
detector les lesions”(19) i E. Chimenos en un altre article “desafortunadament 
resulta realment difícil establir una correlació entre aquests factors i la 
prevalença de displàsies en poblacions antigues” (20).

És important recalcar que aquest estudi s’ha fet amb una mostra de 14  individus 
per a  cada població i per tant, els resultats no són ni molt menys extrapolables 
més enllà de la pròpia comparació. Com s’esmenta en l’estudi   de el Alto de la 
Ermita, de A.  Pérez-Pérez, Lalueza, D. Campillo i E. Chimenos, “hem de tenir 
en compte que quan majors són les pèrdues dentàries post mortem major serà 
l’error del’estimació”21.
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Tot i que es va utilitzar la mateixa metodologia en l’anàlisi de les dades, hem de 
tenir present que els resultats poden variar considerablement entre observadors, 
i fins en un mateix. Les condicions de les restes i la seva conservació tampoc 
han estat en tots els individus les mateixes i això dificulta les observacions. Com 
conclou E. Chimenos en un   dels seus estudis, “es fa necessari establir uns 
criteris comuns per poder diagnosticar de forma comparable les situacions 
anòmales i patològiques en paleopatologia odontoestomatològica i proposa la 
formació de grups de treball en el nostre país20.

Amb tot, aquest petit estudi haurà tingut sentit si ajuda a aportar una mica més 
de coneixements a aquest gran camp, ple de paciència, moltes hipòtesis i poques 
respostes, com és el de la paleoestomatologia.

CONCLUSIONS

La paleopatologia oral entre dues poblacions rurals catalanes d’èpoques coetànies 
pot ser molt diferent. En aquest estudi, la població amb més patologia dental és 
la de Sant Pere de Madrona però la hipoplàsia d’esmalt és molt superior a Santa 
Maria de Besora.

Moltes podrien ser les causes de les diferències, però els hàbits higiènics, la 
dieta, l’estat socioeconòmic i la composició de l’aigua són factors a considerar.

Falten més estudis paleoestomatològics d’individus d’Època Moderna a Catalunya.
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Figura 1. Església de Sant Pere de Madrona
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Figura 5. Maxil·lar superior  individu SPM’07 
32.1. Presència  de fístules a nivell apical  de  
15, 14, 13,12.Figura 4. Mandíbula individu CB’10 

63. Càries del  tipus 4c  a nivell del 45. 
Presència de càlcul i retrocésalveolar.

Figura 3. Maxil·lar superior de l’individu CB’10 62. Dents in situ, 
excepte 26 pèrdua ante motrtem amb resta radicular in situ.

Figura 6. Mandíbula inferior SPM’07 UE 40. Desgast 
dental de grau 4 a 38 i de grau 3 a 37, 36, 35 i 34.
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Gràfics 1 i 2. Estats dentals de SPM’07 i CB’10, CB’12 i CB’14.
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Gràfics 3 i 4. Tipus de càries SPM’07 i  CB’10, CB’12 i CB’14.
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Hipoplàsiadental SPM'07 
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Gràfics 5 i 6. Hipoplàsia dental  SPM’07 i  CB’10, CB’12 i CB’14.

Taula 1. Entitats nosològiques més importants en paleoodontologia5.
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NOTICIA D’UN VOCABULARI DE FISIOLOGIA DEL SEGLE XVIII

SABATÉ i PÉrEz, Elisenda neema; SABATÉ i CASEllAS, Ferran 

INTRODUCCIÓ  

A la segona meitat del segle xVIII, es produeix l’aparició dels primers reculls de 
termes mèdics i botànics. Al segle de la “Il·lustració” o de “les llums”, s’intenta 
recopilar i precisar el llenguatge científic, i particularment el de les ciències de 
la salut: la medicina, la cirurgia, i la botànica o la terapèutica.  El creixent ús 
dels idiomes vulgars en lloc del llatí, exigia una precisió i definició terminològica.  
També la formació de les primeres “acadèmies” i l’aparició de les primeres 
revistes científiques, exigien una uniformització del llenguatge tècnic i dels seus 
significats.

Sembla que els primers diccionaris mèdics, escrits en llatí, es publicaren a 
Venècia al segle xVI. L’any 1598, Bartolomeo Castello, metge i professor a 
la Universitat de Mesina, publicà el “Lexicon Medicum”, que conté una gran 
quantitat de termes greco-llatins antics, molts dels quals caiguts en desús i que 
ignorem el seu significat, especialment en els termes referents a medicaments, 
dels quals no s’especifica la seva composició i ens impedeix conèixer la seva 
essència. A canvi dels mots que han mort, també en trobem molts de nous, que 
han sorgit per expressar noves  idees, nous conceptes, noves tècniques, nous 
aparells, nous medicaments, i que posen de manifest els progressos en l’art i 
la ciència de guarir .  Aquestes paraules desaparegudes han mort, perquè han 
deixat d’esser útils, i han estat substituïdes per d’altres  més adaptades als nous 
coneixements que anaven sorgint.  D’aquesta obra se’n feren algunes edicions 
posteriors, com la de J.P. Bruno,  impresa a Ginebra l’any 1746; o la versió de 
Joannis Rhodii, de 1755.

Al segle xVII, és publicà el “Thesaurus” de Thomas Burnet, en llatí, a Londres , 
l’any 1672 . Poc temps desprès, fou traduït al francès, amb el títol de “Le Tresor 
de la pratique de Medecine ou le Dictionnaire Medical”, publicat a Lió l’any 1691 
i a Venècia el 1694.

Ja al segle xVIII a França, trobem la publicació en francès del “Dictionnaire 
Universel de la Médecine” , de l’anglès Robert James, editat a Paris, per Diderot, 
Eidous i Toussain, en sis volums, entre els anys 1746 i 1749 . Tinguem en 
compte que, això succeïa abans de la publicació de la famosa “Enciclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société 
des lettres” (1751-1780). També a França, a la segona meitat del segle, es 
publicaren altres obres del mateix caire com el “Dictionnaire Historique de la 
Médecine” d’Eloy , el 1755.  O els més específics, dedicats a la cirurgia, de Col 
de Vilars (1759), Louis (1772) i Sue (1788) .
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MATERIAL

A la Biblioteca de la Universitat de Barcelona és conserven alguns exemplars 
del llibre “Lecciones  Physiologicas para instrucción de los alumnos del Real 
Colegio de Cirurgia de Barcelona, arreglades por sus maestros”.  Esta publicat a 
Barcelona, el 20 de març de 1781, per Carlos Gibert y Tutó, Impresor y librero.  
Te 176 pàgines, i medeix 13x19 centímetres.

L’autor es Josef Antonio Capdevila y Alvia; nascut a Barcelona i mort a Madrid 
el desembre de 1846. Fill del cirurgià Manuel Capdevila. Seguí els estudis 
de Medicina a la Universitat de Cervera i de Matemàtiques a València, a la 
Universitat de la qual fou catedràtic d’aquesta última disciplina. També feu 
estudis a Tàrrega, Salamanca, Barcelona, Girona i Madrid. El 1775 ingressà 
com a suplent del cirurgià major de l’Hospital de la Santa Creu  de Barcelona; 
i ho feu efectiu des de el 1777, en morir Carles Grassot. Fou primer ajudant 
consultor dels exèrcits; professor, secretari i sots-director del Reial Col·legi de 
Cirurgia de Barcelona, a les darreries del segle xVIII.  També exercí la càtedra 
en el Col·legi de Sant Carles de Madrid. Fou cirurgià de cambra i director de la 
Junta Superior Governativa dels Reials Col·legis de Cirurgia Mèdica. Fou autor 
de nombrosos escrits sobre matemàtiques, hidroteràpia, botànica, història, 
geografia, agricultura i arqueologia.

El que ens ha cridat l’atenció d’aquest manual escolar és l’existència, entre les 
pàgines 9 i 66, d’un “Promptuario Alphabetico de los terminos mas usados en 
Physiologia”.  Aquest vocabulari, preliminar al text de fisiologia, recull un total de 
393 entrades o mots en castellà, sense cap correspondència amb altres idiomes, 
on descriu el significat o fa la definició del terme proposat. Hi trobem definicions 
de: productes orgànics, elements químics, especies botàniques, explicació de 
funcions fisiològiques, descripció d’aparells de mesura, etc.

Mostra d’algunes definicions
Absorventes porosos: Son un numero casi infinito de pequeñas aberturas 
llamadas poros absorventes, que corresponden à las venas, por quienes ciertas 
sustancias pueden introducirse en nuestros vasos.
Analysis: Es la averiguacion de alguna cosa por partes ò piezas, que antes solo 
se conocia en grueso; y major se dice: La resolucion de las partes de un cuerpo 
natural hasta llegar à sus principios y elementos.
Anthropologia: Ciencia que nos conduce al conocimiento del cuerpo humano. 
átomos: Son ciertos corpusculos los mas pequeños que se pueden considerar, 
por cuia razon son incapaces de dividirse.
Barometro: Es una maquina que sirve para señalar las variaciones que padece la 
pesadez del aire, y su elasticidad ò resorte.
Coagulacion: Inspisitud de las cosas que se cuajan, como sucede à algunos 
liquidos, sin que pierdan las partes sensibles que causan su fluidez; como la 
Leche, sangre &c.
Diaphoresis: Significa en comun toda evacuacion general, que puede hacerse 
en la superfície del cuerpo humano, esto es por los poros del cutis como de la 
superfície de las partes internas.
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Especifico: Las cosas que son de una sola substancia y especie se llaman 
especificas.
Filtre: Se dá esta denominacion à todos los organos del cuerpo, que filtran y 
separan de la masa de la sangre algun licor, como las glandulas.
Fuerza: Es el producto que proviene de la masa de un cuerpo, multiplicando la 
velocidad. Las principales fuerzas son siete: fuerza centrifuga, centrípeta ò de 
gravedad, de inèrcia, fuerza motriz, de projeccion, fuerzas vivas y muertas.
Germen: Es la parte de simiente de que se produce su especie ò semejante.
Gymnastica: Es un arte que enseña los diferentes exercicios para conservar la salud.
Hygrometro: Instrumento que nos indica el estado actual de la Atmosphera 
terrestre, esto es la humedad ò sequedat.
Instinto: Es la disposicion ò sagacidad natural que tienen los animales para 
gobernarse y buscar lo que les importa.
Moleculas: Son unas pequeñas masas ò corpusculos de que se componen los 
cuerpos.
Myopes: Los que tienen demasiado convexo el cristalino del ojo.
Peristaltico ò vermicular: Es un movimiento de contraccion y produccion, esto es 
de arriba abajo. Vease: Anti-peristaltico.
Putrefaccion: Es el ultimo grado de fermentacion; mirase generalment como la 
disolucion extrema de los cuerpos que se corrompen.
radiacion: Es la emision de los raios que salen de un cuerpo luminoso como 
centro. Todo cuerpo visible es radiante, porque todo cuerpo ò punto visible envia 
raios à los ojos. 
refraccion: Es la accion por la qual un cuerpo dexa su primera direccion para 
tomar otra, segon la diferente densidad de medios. 
Sentidos: Son ocho; tres internos y cinco externos. Los internos son la memòria, 
la imaginaciony el sentido ò sensori ocomun. Los externos son la vista, el tacto, 
el gusto, el oido y olfato.
valvulas: Son unas compuertas membranosas, que impiden que un fluido vuelva 
à entrar por donde salió; como las del corazon en el hombre y las de la Maquina 
Pneumatica. 
viviparos: Son todos los animales que producen vivos à sus semejantes, al 
contrario de los oviparos, que antes de vivir han de ser huevos.

COMENTARIS

És coneguda la dependència científica i la subsidiarietat de la medicina espanyola 
respecte a la francesa a l’Època Moderna . Per això es normal la traducció o la 
imitació dels textos mèdics francesos. No obstant, no es coneixen vocabularis 
mèdics en castellà al segle xVIII. 

En l’àmbit de la Botànica, trobem l’obra de Miquel Bernades i Mainader , nascut a 
Puigcerdà i mort a Madrid l’any 1771. Fou metge de cambra de Carles III. Ocupà 
per oposició el càrrec de primer catedràtic del Reial Jardí Botànic de Madrid, 
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que Josep Quer  havia deixat vacant el 1764. Herboritzà a Mallorca, a Castella i, 
probablement també al Principat, al Pais Valencià i a Andalusia.  Es autor  d’uns 
“Principios de Botánica, sacados de los mejores escritos y puestos en llengua 
castellana”(Madrid, 1767). En aquesta obra, s’acceptà la nomenclatura binària 
linneana i, intentà de fixar la terminologia botànica procurant de fer prevaler 
formes populars sobre els neologismes derivats directament del llatí.

Posteriorment, a la primera meitat del segle xIx, ja trobem un nombre significatiu 
de vocabularis i equivalències dels termes mèdics i terapèutics en català, en 
obres de medicina i botànica .

L’interès d’aquest “Promptuario Alphabetico de los terminos mas usados en 
la Physiologia”, rau en la seva originalitat, correcció i valor documental dels 
coneixements de la fisiologia humana a finals del segle xVIII .  Aquestes “Lecciones 
Physiologicas” ens mostren el nivell  científic assolit per l’Escola Catalana de 
Cirurgia en el context quirúrgic europeu de la segona meitat del segle xVIII.

Per això, podem concloure que l’estudi dels vocabularis i diccionaris mèdics, 
quirúrgics o de terapèutica de diferents èpoques, ens proporcionen una valuosa 
informació sobre el grau de desenvolupament científic i tècnic assolit per una 
determinada cultura en un període concret.
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LA CEGUESA DELS SOLDATS

SUBIrATS i vIlA, Gemma; SIMon i llEIXÀ, Erola; SoTErAS i MArTínEz, Iñigo; 
SUBIrATS i BAYEGo, Enric

ABSTrACT: Es presenta la “Disertación Presentada al Excmo. Comandante General  en 
Jefe del Ejército de la izquierda, Conde del Abisval Por el Dr. Don Antonio Deulofeu, 
Cirujano Mayor de dicho Ejército. Año 1815” en la que el metge militar Antonio Deulofeu 
analitza el dèficit visual que pateixen les tropes de muntanya.

EL DR. ANTONIO DEULOFEU

Antoni Deulofeu i Jofre va néixer a Palafrugell l’any 1762. Va estudiar medicina i 
a l’edat del 26 anys ja exercia com a cirurgià militar. Un dels seus primers destins 
va ser a Cerdanya. Entre 1790 i 1793 el doctor Deulofeu es va fer càrrec de 
l’Hospital Militar de Puigcerdà i el 28 d’agost de 1793 va participar a la batalla 
del coll de la Perxa en la qual les tropes franceses del general Dagobert van 
derrotar l’exèrcit espanyol i van ocupar la Cerdanya. Era l’inici de la Guerra Gran 
que va durar des de 1793 fins a 1795 i va causar una gran devastació a tot el 
territori cerdà. Durant aquests tres anys que passà a Puigcerdà, el jove cirurgià va 
fer relacions amb l’elit local de la vila. L’1 de juliol de 1793 es casà amb Maria 
Antonia Coder i Martí, filla de Gaspar Coder, notari de Puigcerdà.   

Amb l’entrada dels francesos a Cerdanya, el Primer Batalló d’Infanteria de Galícia, 
en el qual servia Deulofeu, va haver de retirar-se cap al Baridà i La Seu d’Urgell. El 
seu full de serveis ens explica que Deulofeu estigué “en varias acciones de lles, 
Montellà, Belver, Estaridano [Estamariu] y Ciudadela de Urgel [Castellciutat] y 
en puntos fortificados asistiendo a los heridos en las baterias y al alcance del  
fuego enemigo”. L’any 1795, al final ja de la Guerra Gran, Deulofeu va participar 
en l’organització de diferents hospitals de sang a l’Empordà i va ser present a la 
batalla de Pontós el 22 de setembre de 1795. 

En el període de pau entre la fi de la Guerra Gran, el 1795, i l’inici de la Guerra del 
Francès, el 1808, el doctor va ser adscrit al Regiment de Cavalleria de la Reina 
i entre d’altres destins va ser el responsable de l’Hospital de Sang que aquest 
regiment va establir a la població d’Almendralejo (Badajoz). El 2 de desembre de 
1799 nasqué a la ciutat de Badajoz el seu fill Josep Deulofeu i Coder. 

Deulofeu es trobava a Setúbal (Portugal) com a primer ajudant de cirurgia de 
l’exèrcit de Castella i Extremadura quan es va produir l’aixecament del 2 de 
maig de 1808  a Madrid contra les tropes napoleòniques. Els francesos el van 
fer presoner, però l’1 d’agost de 1808 es va fugar de Lisboa, acció per la qual la 
Junta Suprema del Gobierno de la Provincia de Extemadura li va concedir una 
distinció. 
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Després va ser destinat a l’Hospital de Sang de la Puerta de Toledo a Madrid. 
Quan els francesos van prendre la ciutat el desembre de 1808, Deulofeu va haver 
de retirar-se amb les tropes cap a Badajoz. Durant la batalla de Medellín del 28 
de març de 1809 va ser comissionat a recollir els ferits i conduir-los a l’Hospital 
de Aracena (Huelva) que va estar a càrrec seu. Durant el replegament de les 
tropes castellanes va ser responsable de construir i habilitar nous espais per 
acollir els ferits que les successives batalles lliurades contra els francesos anaven 
fent a les províncies del sud oest de la península al llarg de l’any 1809. 

Entre 1810 i 1811 va ocupar-se de l’assistència d’oficials a la plaça de Badajoz. 
En aquest període la plaça va patir dos setges, un per part de les tropes franceses 
i un altre per part de l’exèrcit anglo-portuguès, en aquell moment aliat dels 
espanyols. El 19 d’agost de 1811 és nomenat consultor de l’exèrcit pel Consell 
de Regència, la màxima autoritat governativa de l’Estat. Segons el reglament del 
cos de cirurgia militar de l’exèrcit espanyol, els consultors de cirurgía eren els 
subalterns del Cirurgià Major de l’exèrcit. 

L’any 1812 va viure el setge d’Astorga i la rendició de la plaça i pocs mesos més 
tard va participar a l’atac i el setge del castell de Burgos que van portar a terme 
conjuntament les tropes espanyoles amb l’exèrcit anglo-portuguès comandat pel 
duc de Wellington. L’atac va acabar amb derrota per aquest darrer i retirada cap 
a Ciudad Rodrigo.

El 26 d’agost de 1813 una Reial Ordre el va nomenar encarregat del cos de 
cirurgians i l’1 d’octubre de 1814 se’l va nomenar cirurgià de l’exèrcit d’Observació 
dels Pirineus Occidentals amb el qual va participar a la batalla de Tolosa d’aquell 
mateix any “donde por su generosidad patriotica, e interés infatigable en favor 
de los heridos llamó la atención del excelentíssimo señor General en Gefe y 
mereció la más honorífica y satisfactoria recomendación a Su Magestad”. 

El 10 de maig de 1815 va ser nomenat pel Rei cirurgià en cap de l’exèrcit 
d’Observació de Galícia o de l’Esquerra. Després va tenir destins diversos entre 
els quals cirurgià major de l’Hospital Militar de la Coruña . El 16 de juny de 
1820 va ser nomenat segon consultor supernumerari i el 25 d’abril de 1821 va 
ascendir a primer consultor. El 21 de maig de 1826 se’l nomenà cirurgià del cos 
de guàrdia de la Real Persona de S. M.

El doctor Antoni Deulofeu va morir a Madrid el 3 de gener de 1831 als 69 
anys d’edat després d’una llarga carrera com a metge militar. Va fer testament 
juntament amb la seva segona esposa Maria Botaro, natural de Madrid, i va fer 
hereu universal dels seus béns al seu fill Josep Deulofeu i Coder. 

Deulofeu va viure en primera línia de foc les batalles més importants de la Guerra 
Gran i de la Guerra del Francès, que a la resta d’Espanya es va anomenar Guerra 
de la Independència. Totes dues guerres van ser molt cruentes i van tenir un gran 
impacte sobre la població. 

Durant el període en què va exercir com a cirurgià major de l’exèrcit d’Observació 
de Galícia o de l’Esquerra, es va detectar una afecció ocular que causava ceguesa 
a molts soldats. Per ordre del general Comte del Absival, Deulofeu va redactar un 
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informe mèdic sobre aquesta malaltia. Aquest document ha arribat als nostres 
dies entre la documentació personal que es conserva del doctor Deulofeu a partir 
de la qual hem pogut conèixer les dades biogràfiques més importants, el full 
de serveis prestats com a metge militar i les condecoracions que va obtenir al 
llarg de la seva carrera. Tota aquesta documentació la trobem dins el fons de la 
família Deulofeu de Puigcerdà, una família que va fundar ell mateix durant el curt 
període de temps que aquest fill de Palafrugell va servir a l’Hospital de Puigcerdà 
i es va casar amb la filla d’un notari de la vila. No tenim constància que el doctor 
Deulofeu tornés a Puigcerdà, però sabem que a través de la família de la seva 
esposa, els Coder, i el seu fill Josep, els Deulofeu van establir un fort vincle amb 
Puigcerdà que arriba fins avui. 

LA CEGUESA DELS SOLDATS

El dia 3 de juliol de 1815, el metge militar, Dr. Antonio Deulofeu , va rebre una 
ordre per part del seu General, Comte del Abisval, en la qual se li ordenava que:

“Se hace preciso que se presente inmediatamente en este Cuartel General para 
conferenciar y extender un dictamen en unión con el médico mayor del ejército 
sobre los medios de curar la falta de vista que padece un grande número de 
soldados”

En conseqüència, el dia 5 del mateix mes es va reunir a Irún amb el primer metge 
de l’exèrcit José García Alonso, el metges militars Mariano Campesino i Antonio 
Blas Arias, el consultor de cirurgia José Castells i el primer ajudant de cirurgia 
Rafael Genebriera. Tots ella van acordar visitar alguns dels soldats malalts per 
“clasificar la afección y establecer el plan curativo metódico” i després amb 
motiu de “esa reflexión, el honor del Cuerpo Facultativo , y principalmente el 
Deseo de Socorrer sin tardanza a la humanidad doliente” va redactar una:

“Disertación Presentada al Excmo. Comandante General  en Jefe del Ejército de 
la izquierda, Conde del Abisval Por el Dr. Don Antonio Deulofeu, Cirujano Mayor 
de dicho Ejército. Año 1815”

Diagnòstic i causes

Les seves conclusions van ser que es tractava de “la falta de vista Hemeralopía, 
y los que la padecen ven poco de día, y nada o casi nada de noche, aunque haya 
luna o luz artificial, según la mayor pérdida de sensibilidad de la retina, nervio 
óptico” . No era una malaltia nova, doncs “según noticias dadas por algunos 
militares antiguos se padeció también el año 1793, cuando en estos mismos 
puntos estaba acantonado el ejército”

Respecte a les causes de la malaltia, raona que “las tropas que padecen esta 
enfermedad son precisamente las que guarnecen la línea desde el valle de 
Baztán a Fuenterrabía. Distrito de ocho leguas que comprende variedad de 
grupos de montañas, cubiertas de nieve en el invierno, que se manifiestan en 
la estación presente (juliol) desnudas, escarpadas, y llenas de rocas, brillantes 
arenas y lucientes arroyos que serpean hasta los valles. Tal es la situación 
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de Bazán y vera, puntos de nuestra derecha  y la misma por esta parte de 
Irún, que forma el centro, en el que además existe el rio Bidasoa, que en 
las mareas crecientes aumenta de caudal, inundando las llanuras, y forma un 
dilatado y luciente espejo. Por nuestra izquierda,..montañas con una grande 
playa de arena blanca, y considerable extensión de agua.  Semejante localidad 
es ni a propósito para reflexar los rayos luminosos en Direcciones innumerables 
hiriendo el órgano visual de los espectadores con una interioridad capaz por sí 
sola en repetidos actos de alterar la delicada y exquisita sensibilidad.  Entre 
todos estos objetos se hallan los destacamentos y las guardias, se hacen los 
ejercicios y practican todos los movimientos del Soldado”.

“nos hallamos en la estación más cálida del año y esta circunstancia junto 
con la cantidad de agua que nos rodea proporciona su grande evaporación, 
cargándose la atmósfera desde que el sol se pone de una densa niebla que dura 
hasta que vuelve a salir el siguiente día; la noche con esto, se hace más obscura 
y obliga a dilatar más la pupila para percibir los objetos, en cuyo acto se hace 
al órgano visual cierta violencia”.

“A esto se agrega lo más común que es en las tropas de dormir al Sereno.....
acostándose también de día, cuando toman algún reposo, debajo de cualquier 
árbol o a la Sombra de alguna tapia;.....al despertar y abrir los ojos recibe 
su vista una impresión violenta con la cantidad de luz que repentinamente 
se agolpa sobre ellos; y esta circunstancia que puede por sí sola producir la 
enfermedad, no es mucho que concurriendo con las otras contribuya a su más 
pronto aparecimiento. “

“Esta enfermedad no podemos llamarla epidémica….Tampoco se puede 
clasificar de endémica…Se hallan exentos de semejante enfermedad...todos 
los que no se exponen a las continuadas impresiones que soporta el Soldado 
de Servicio de guardia o de centinela. los asistentes que no tienen necesidad 
de exponerse a aquellas causas, los Sres. oficiales y aún Sargentos que por 
lo regular en las guardias a destacamentos tienen casa o choza en la que 
guarecerse, están generalmente libres de esta afección; y lo mismo aquellos 
que no sufren constantemente las impresiones que la producen”

“afecta al individuo que por obligación o inconsideradamente se expone a ellas 
larga duración”

Tractament

“Poner a los enfermos en habitaciones donde reciban la luz modificada; 
plan dietético...; infusión de árnica;..algún purgante suave y otros excitantes 
resolutivos....   Exteriormente se aplican lociones de agua fría, las de agua rosada 
con una corta cantidad de aguardiente, las de la misma infusión de árnica, 
los fomentos espirituosos de agua vulneraria, del bálsamo de Fioravanti,...
aplicaciones de cantáridas en la nuca”

“Estos remedios no pueden evitar la recaída exponiéndose otra vez el Soldado 
a las mismas causas que produjeron la afección, esto es. A la impresión de los 
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reflejos de los rayos de luz, tanto más irritantes cuando la estación será más 
calurosa”

“no permitir que Soldado alguno duerma al Sereno sin una absoluta necesidad; 
ni de día fuera de cubierto para evitar....la repentina impresión de la luz.

“En cada compañía deberá existir alguna cubeta de agua, y todos por la mañana 
se lavarán ojos y cara, no dejando salir a ninguno sin haber practicado esta 
ligera operación; y si en otra agua se pudiese echar algún poco de aguardiente 
sería más útil. Finalmente, los Soldados que no estén de facción Serán privados 
de andar por el campo en la fuerza del Sol.”

Pronòstic

Els resultats van ser bons: “habiendo sido sus resultados los más satisfactorios 
desvaneciéndose la enfermedad”

COMENTARI A LA LLUM DE LA MEDICINA ACTUAL

Diagnòstic i causes

El Dr. Deulofeu va analitzar els factors comuns dels afectats, deduint que la 
malaltia era multifactorial, causada principalment per l’exposició a la radiació 
de la llum solar, agreujada en cas de rebre llum solar amb la pupila dilatada, 
que no era epidèmica ni endèmica i que no afectava als soldats no exposats 
prolongadament a aquesta radiació.

La va diagnosticar de Hemeralopia, terme que pot portar a confusió amb el terme 
Nictalopia. A USA i Regne Unit s’utilitza el terme hemeralopia per a la ceguesa 
diürna i Nictalopia per a la ceguesa nocturna; a països no anglosaxons (França, 
Alemanya, Itàlia, Israel) s’utilitza a l’inrevés. Per aquest motiu és preferible 
utilitzar els termes ceguesa diürna i ceguesa nocturna. 

Una causa de ceguesa nocturna és el dèficit de vitamina A, que s’havia descrit de 
forma epidèmica en col·lectius sotmeses a una nutrició deficient, com els exèrcits 
en campanya; el que no sembla el cas de l’estudi del Dr. Deulofeu.

De tractar-se d’una lesió ocular deguda a la radiació ultraviolada solar, podria 
tractar-se d’una fotoqueratitis. La fotoqueratitis és un síndrome ocular agut que 
causa dolor ocular. Apareix després de l’exposició a la radiació ultraviolada (UV), 
que irrita la superfície de la còrnia produint dany cel·lular i descamació de l’epiteli 
corneal , exposant les terminacions nervioses subepitelials.

La fotoqueratitis és degut a l’exposició solar intensa i prolongada principalment 
en zones d’alçada o en superfícies reflectants (neu, aigua o gel).

La principal manifestació clínica és el dolor ocular, que s’inicia característicament 
després d’un període de latència de 6-12hores. Altres símptomes són la injecció, 
fotofòbia, llagrimeig, blefaroespasme o sensació de cos estrany. El quadre clínic 
ser autolimitat, resolent-se a les 24-72h, que és el temps que triga la còrnia en 
reepitelitzar. 

la ceguesa dels soldats
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Malgrat ser una patologia dolorosa, és autolimitada i el pronòstic és excel·lent. Es 
sol resoldre en 24-72h, un cop la còrnia s’ha reepitelitzat. Actualment, la infecció 
i la pèrdua visual són seqüeles molt rares.

Altres lesions oculars produïdes per la radiació ultraviolada són la fotoconjuntivitis, 
que es relaciona amb l’aparició de Pterígion; l’aparició de cataractes associada a 
l’exposició crònica de les ones ultraviolades i la lesió de la retina que pot afavorir 
la degeneració macular.

Tractament

El bàlsam de Fioravanti, és una solució hidroalcohòlica d’especies vegetals 
amb essència de trementina utilitzada pel alquimista, cirurgià-barber bolonyès 
Leonardo Fioravanti (1518-1588) per fortificar la vista. 

L’àrnica Montana s’utilitzava com a antiinflamatori

La vulneraria s’utilitzava per afavorir la curació de les ferides

La cantàrida (Lytta vesicatoria) és un coleòpter que conté cantaridina, producte 
amb poder vesicant. El producte resultant de l’ insecte dessecat s’aplicava a la 
pell amb compreses i produïa una nafra  per on suposadament s’eliminaven els 
líquids perniciosos.

El tractament actual és simptomàtic amb irrigació de l’ull amb abundant aigua 
o sèrum fisiològic i analgèsia oral. L’ús de pomada antibiòtica és controvertit i 
de dubtosa eficàcia. No es recomana l’ús de cicloplègics ni anestèsics tòpics 
de forma rutinària, ja que poden produir úlceres corneals. L’ús del parxe ocular 
també és controvertit.

La prevenció es basa en  limitar l’exposició prolongada al sol sense protecció. 
És recomanable l’ús d’ulleres de sol amb filtre categoria 4 que protegeixi de 
les radiacions UVA i UVB. L’ús de les ulleres de sol amb finalitat mèdica es va 
iniciar a meitats del segle xVIII, quan el britànic James Ayscough va fabricar lents 
tintades per alguns problemes de visió, però no com a protecció contra la radiació 
ultraviolada. La generalització de l’ús d’ulleres de sol econòmiques la va iniciar 
Sam Foster l’any 1929 a USA i les primeres ulleres polaritzades es van fabricar 
l’any 1936. 

Com a protecció, també s’havien utilitzat ulleres amb una superfície amb estries 
per veure-hi a través en comptes de lents.

Pronòstic

L’evolució va ser bona, possiblement per la reducció de l’exposició  les radiacions 
solars.

AGrAÏMEnTS. S’agraeix al Coronel José Javier Soteras Mainar la seva col·laboració 
en aquest estudi.
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NOTES DE L’ARXIU HISTÒRIC DE LA RAMC SOBRE LA SANITAT A LA CERDANYA  
A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIX

CorBEllA i CorBEllA, Jacint; CAlBET i CAMArASA, Josep M.; XIFró i 
CollSAMATA, Marc; GAllEGoS i PAnIEllo, Àngels

Arxiu Històric reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

resum. Es dóna notícia de dades sanitàries a l’AH.rAMC, procedents del partit de 
Puigcerdà, a la primera meitat del segle XIX. HI ha dades dels metges i cirurgians 
registrats en el partit l’any 1840, i d’algunes nissagues sanitàries. la més notable la 
dels Bosomba, que s’allarga per espai de  sis generacions, de pares a fills. També la dels 
Barnola, Maurell, nicolau i Parasols.  En conjunt s’esmen 41 metges o cirurgians.  En un 
segon punt s’apunta l’existència d’un brot de ràbia, que causà alarma social l’any 1821 
i una nota sobre l’estat de salut del partit del mateix any. 

Paraules clau: Puigcerdà -  llívia -  nissagues mèdiques Cerdanya -  Bosomba -  Maurell-   
Barnola - Parasols - nicolau- ràbia 1821     

A l’Arxiu Històric de la RAMC, iniciat l’any 1770, hi ha alguns documents que 
fan referència a fets ocorreguts a la Cerdanya.  No són excessius si es compara 
amb els de moltes altres comarques. En principi la Font més important són 
les comunicacions dels subdelegats dels partits mèdics, en aquest cas el de 
Puigcerdà, on s’informa sobre els metges i cirurgians que hi exerceixen, sobre 
l’estat sanitari dels partits, o altres fets. 

Les Acadèmies de Medicina van tenir, des de que foren restablertes de manera 
provisional l’any 1828, com una de les seves funcions la de tenir al seu càrrec 
la de supervisar la situació sanitària dels partits mèdics de la seva jurisdicció. 
Es feia per medi de metges, i en algun cas cirurgians,  que proposaven per a 
ser nomenats “subdelegat del partit”, per la Junta Nacional de Sanitat. Aquests 
havien d’enviar la nòmina del personal sanitari. 

En el cens d’aquest personal de l’any 1840 (1) hi ha 1 metge-cirurgià, 7 metges 
i 6 cirurgians. La professió no tenia encara una titulació única, que es va aconse-
guir amb el pla d’estudis de 10 d’octubre de 1843, sinó que hi havia els metges 
(la majoria amb títol obtingut a Cervera), els cirurgians graduats al Col·legi de 
Cirurgia, la majoria el de Barcelona; i els que tenien una doble titulació, nor-
malment a Catalunya obtinguda al Col·legi de Cirurgia de Barcelona. L’anàlisi 
d’aquest personal ens permet reconstruir l’existència d’algunes nissagues sani-
tàries, a través dels qui exercien al llarg de diverses generacions. 

1. Gimbernat, 2011, 55, pp. 135-136
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Els sanitaris, metges i cirurgians, i algunes nissagues

** Com a metge-cirurgià, en aquesta nòmina de 1840, només n’hi ha registrat 
un. És Joan Fabra i Barnola. Sabem que havia nascut a Llívia cap els voltants de 
l’any 1770 i que en aquest temps exercia a Puigcerdà (2). Fou alumne del Reial 
Col·legi de Cirurgia de Barcelona (RCCB) i el 1799 fou enviat a Mallorca. Era 
cirurgià llatí de 2 exàmens, revalidat el 1802. 

Amb el mateix cognom hem trobat Francesc Fabra i Soldevila, que fou un 
personatge amb obra escrita coneguda (3). Havia nascut a Llívia el 23 d’abril de 
1778 i morí a Madrid l’11 de gener de 1839. Va fer estudis inicials a Barcelona 
i el 1794 començà medicina a Montpeller, doctorant-se el 1803. El 1817 
s’establí a Madrid. Publicà moltes obres, potser la més coneguda la Filosofía de 
la legislación natural fundada en la Antropología... (M. 1838). 

** Amb el cognom Barnola, s’han trobat quatre cirurgians nats a la Cerdanya. 
Bonaventura Barnola nasqué a Sallagosa l’any 1705, exercí molts anys a Llívia 
i es casà amb Isabel Clusa. Dos fills seus ja van néixer a Llívia i seguiren la 
professió. Francesc Barnola i Clusa fou cirurgià llatí de 2 exàmens, graduat a 
Barcelona el 1771: L’altre, Joan Francesc Barnola i Clusa, nascut el 1740, 
comença el 1765 al Col·legi de Barcelona i el 1781, sense haver acabat els 
estudis s’establí a Lleida.  També hi ha notícia de Jacint Barnola i Alsina, nascut 
a Llívia el 1778, cirurgià sagnador (és a dir d’un examen) revalidat el 1816.  

I a més en la nòmina de 1840, hi ha Guillem Barnola i Grau, metge registrat en 
el partit de Puigcerdà. 

** Entre els set metges esmentats en la nòmina el més conegut fou Llorenç 
Bosomba, que fou subdelegat del partit durant bastants anys.  Els Bosomba són 
una nissaga llarga, com a mínim documentats en sis generacions, i amb onze 
sanitaris. El primer fou Joan Antoni Bosomba, cirurgià que exercí a Puigcerdà 
cap els volts de l’any 1700 (finals del segle xVII-començaments del xVIII). Fill 
seu fou Francesc Bosomba, nat i mort a Puigcerdà, (1702-1761), on exercí la 
cirurgia; era casat amb Gertrudis Mainader. A la tercera generació hi ha dos fills 
cirurgians, nascuts ambdós a Puigcerdà. Ramon Bosomba i Mainader sabem 
que exercí la cirurgia a Tarragona i a Reus, documentat el 1797. L’altre, Francesc 
Bosomba i Mainader, nascut el 1729, exercí com a cirurgià a Puigcerdà. Es casà 
amb Ignàsia Setcases, filla del doctor en medicina Antoni Setcases.  

En una quarta generació trobem Francesc Bosomba i Setcases (o Sacases), nat 
a Puigcerdà el 1760. Es graduà de cirurgià llatí de 2 exàmens el 1782 i fou 
batxiller en medicina a Osca el 1786 i doctorat en cirurgia el 1796. Exercí a 
l’hospital de Puigcerdà i es casà amb Rosa Moreno Delcasso. El 1824 ja consta 
com a difunt. 

De la cinquena generació en coneixem cinc germans Bosomba Moreno,  nascuts 
tots a Puigcerdà i exerciren tasques sanitàries. Llorenç Bosomba Moreno (n. 

2. DBMC, 2a. ed. en revisió

3. DBMC, vol II (1982), pp. 7-8
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1797) ingressà el 1814 al RC de Cirurgia, i es llicencià en medicina el 1822.  
Fou “físic” militar i revalidat com a cirurgià de primera classe el 1843. Bartomeu 
Bosomba Moreno (n. 1802) fou primer doctor en Farmàcia; consta que el 
1843 era batxiller en medicina i es va llicenciar el 1866. Francesc Bosomba 
Moreno, (n.1804) estudià tres anys a Cervera. El 1833 era batxiller en cirurgia 
i després es llicencià en medicina.  El 1872 encara residia a Puigcerdà.  Antoni 
Bosomba Moreno (n. 1811) estudià tres anys a Cervera, després botànica i física 
a Barcelona, a l’Escola de la Junta de Comerç. Batxiller en medicina el 1839 i 
llicenciat el 1841. Encara s’ha documentat Pere Bosomba Moreno (n. 1813), 
batxiller en medicina el 1839, llicenciat el 1840, que es casà amb Maria Bonet 
Grau. 

Fill d’aquest últim, Pere i de Maria Bonet, fou Francesc Bosomba i Bonet nascut 
també a Puigcerdà, cap el 1860, batxiller a Tarragona el 1876 i llicenciat en 
medicina el 1883. 

* Antoni Laguarda és metge registrat en el partit de Puigcerdà l’any 1840.

** Joan Lavall és un cirurgià registrat al partit de Puigcerdà l’any 1840. Amb 
el mateix cognom hi ha altres sanitaris registrats a les comarques veïnes del 
Ripollès i el Vallespir. 

* Francesc Maurell i Batlle està documentat com a cirurgià en el partit de 
Puigcerdà l’any 1840. Amb els mateixos noms, exactament, està documentat 
també un cirurgià nat a Lles el 30 de març de 1760, que era cirurgià de dos 
exàmens. Era fill del cirurgià Joan Maurell i Angelet, nat a Baltarga-Bellver de 
Cerdanya, el 1695. Estava casat amb Cecília Batlle i el 1760 encara exercia 
a Lles. Seguint la generació en línia ascendent, aquest últim era fill de Narcís 
Maurell, documentat a Folgaroles (Osona) el 1721 i casat amb Magdalena 
Angelet, filla de Bonaventura Angelet, cirurgià de Tona.  

Un altre Francesc Maurell és un cirurgià documentat a Lles l’any 1796, i després 
a Martinet; estava casat amb Teresa Mallol. Fill d’aquest era Antoni Maurell i 
Mallol, nat a Lles el 1796, que inicià estudis al RCC de Barcelona el 1808 i 
residí a Martinet. També hi ha un Pere Maurell, metge, que exercí a Puigcerdà a 
la segona meitat del segle xVIII. 

* Antoni Mauri i Callís és un metge registrat en el partit de Puigcerdà a la nòmina 
de 1840. Havia nascut a Vilanova de les Escaldes el 1789, batxiller en medicina 
el 1819 i revalidat com a doctor a Montpeller.

* Francesc Nicolau i Pons és un cirurgià documentat al partit de Puigcerdà 
l’any 1840. Amb el mateix nom i cognoms tenim un cirurgià romancista d’un 
examen (sagnador), graduat ell 1781, nascut a Llívia. Probablement sigui el 
mateix Francesc Nicolau, nat a Llívia, documentat cap el 1800, casat amb 
Teresa Ribalaigua. Fill seu era Joan Nicolau i Ribalaigua, cirurgià, documentat 
a Llívia el 1828, i en el cens de 1840, casat amb Anna Solallonch. I encara hi 
ha el seu fill, Francesc Nicolau i Solallonch, també nat a Llívia el desembre de 
1828 batxiller en medicina el 1851 i llicenciat el 1853.
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**  Josef Parasols i Junoy és esmentat a la nòmina de 1840 com a cirurgià del 
partit de Puigcerdà.  Germà seu devia ser Pau Parasols i Junoy, nat a Bellver 
de Cerdanya, cirurgià romancista de 2 exàmens que exercí a Sant Joan de les 
Abadesses.  Igualment nascut a Bellver hi ha Joan Parasols i Baixarias (o Bai-
xeras), registrat  en el partit el 1840, cirurgià documentat el 1836 a Bellver.  Es 
casà amb Ramona Armengol. El seu fill, Josep Parasols i Armengol, (n. Bellver, 
c. 1830), llicenciat en medicina el 1854 va ser metge militar, actuant a Santo 
Domingo i Cuba, i més tard fou presoner dels carlins el 1873. Morí el 1916 a 
Barcelona. 

** Isidre Ribera i Boix, nasqué a Montellà de Cadí –Martinet- el 1785, revalidat 
en cirurgia pel protomedicat el 1813 i llicenciat en cirurgia el 1814. Està 
documentat a la nòmina de 1840.  També nat i exercint a Martinet hi ha Josep 
Ribera, batxiller a Cervera el 1766. 

** Bartomeu Serra i  Nuet és un cirurgià registrat en el partit de Puigcerdà a la 
nòmina de 1840. 

** Lluís Serrat, metge, registrat en el partit de Puigcerdà el 1840.

** Matias Subirana està registrat com a metge en el partit de Puigcerdà a la 
nòmina de 1840.  Més tard hi ha el metge Llorenç Subirana i Mitjavila, nat a Alp 
el 1828, llicenciat en medicina el 1852, que consta que era nét del metge Macià 
Subirana i Iglésias, que era nat a Alàs (Alt Urgell)  el 1758, batxiller a Cervera el 
1782 i  revalidat  el 1786. 

* Francesc Tort i Puig, és metge registrat al partit de Puigcerdà a la nòmina de 
1840. 

* Antoni Vilardell, cirurgià registrat al partit de Puigcerdà a la nòmina de 1840.

De manera diferent, i molt més tard ja en el segle xx, cal recordar com a metges 
amb obra important, nascuts a la Cerdanya, Francesc Rusca i Domènech  
(1868-1909), catedràtic de cirurgia, nascut a Alp; Joaquim Piñol i Aiguadé 
(1917-1977), catedràtic de dermatologia, nascut a Puigcerda, però arrelat a 
Cornudella del  Priorat; i Josep Egozque i Cuixart (1940-2006), catedràtic de la 
UAB i un dles introductors dels estudis de genètica a medicina.  

Malalties

La patologia habitual està consignada en els comunicats, en principi mensuals o 
trimestrals, que els subdelegats envien a l’Acadèmia. Tot i que en tenen obligació 
el seu compliment, que en línies generals sol ser suficient, és variable d’uns 
partits als altres. No tots els subdelegats en tenen la mateixa cura. Sol haver-hi 
un format imprès que facilita la tramesa d’informació, però també el compliment 
una mica estandaritzat.  Més important sol ser quan es presenta un brot de 
patologia poc usual. 

Un fet inusual i que provocà una considerable alarma social va ser el brot de 
ràbia de 1821 en el partit de Puigcerdà. Precisament l’AH.RAMC és una font 
interessant de dades en aquest aspecte de la ràbia, que ja ha portat a nombroses 
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publicacions a partir d’aquest material (4). Es fa un resum del que ja es publicà 
el 2014. A l’arxiu hi ha vuit documents. El primer, de 3 de juliol de 1821, vé del 
Govern Polític superior de Catalunya, i dóna notícia que un llop rabiós ha mossegat, 
el dia 25 de juny,  a vàries persones a Puigcerdà, i demana consell a l’Acadèmia, 
tant per la curació com per la prevenció. El doctor Cosme Oliva (a vegades escrit 
Oliba), de Puigcerdà informa a l’Acadèmia que hi ha persones mossegades en 
diverses poblacions, explica els mètodes curatius, que es van interrompre perquè 
els malalts van anar a veure una saludador, o “saveur”, encara que després van 
tornar a la medicació indicada. El doctor Llorenç Bosomba també envia resposta. 
També s’informa que a Enveig (banda francesa de la Cerdanya), un gos rabiós ha 
mossegat altres gossos i es queixa de l’actuació del batlle local. Gairebé al final, 
el 3 d’agost, el Dr. Oliva informa sobre els mossegats pel llop i diu que, passats 
38 dies, no hi ha cap novetat.  

En els diferents documents s’esmenten també altres metges o cirurgians¨Francesc 
Pujol, cirurgià; Joan Zafra, cirurgià-mèdic. En total sembla que es van afectar sis 
persones, 3 de Puigcerdà, 2 de Llívia i una d’Enveja, tot i que el brot podia ser 
més gran pel nombre d’animals mossegats, fins i tot porcs i cabres. 

* També envia “Nota del estado de Salud de este pueblo y comarca de la 
Cerdaña”. Diu que en el primer trimestre de 1821 les malalties dominants han 
estat les inflamacions, pleuresia i peripneumonia, i algunes febres “catharrals”. 
En el segon trimestre de 1821 les malalties dominants han estat la “calentura 
catharral gàstrica” i la calentura intermitent terciana. Acaba: “la vacunació es 
continua”. Data 3 d’agost de 1821. Cosme Oliba.  

** El nomenament de farmacèutics, com a inspectors de productes medicinals, 
a les aduanes, de la frontera, anava en part a càrrec de l’Acadèmia de Medicina 
(no hi havia encara Acadèmia de farmàcia, que tardaria més de mig segle a crear-
se). El governador civil de la província enviava una proposta amb tres persones i 
l’Acadèmia informava. En document de 17 de maig de 1888 es proposa la terna 
constituïda pels farmacèutics Armengol Saló, Josep M. Martí i Tomàs Ferrer. 
Tots ells feia més de vint anys que exercien com a farmacèutics, i tots havien 
sigut alcaldes de la vila.  També hi ha una terna, amb més diferències entre 
els candidats, per l’aduana de La Jonquera, i els tres eren residents a Figueres.  
(AHRAMC, 1888/70/100).

*Aquests treballs sobre signatures dels partits de Puigcerdà, valls, Banyoles, Gandesa 
i la vall d’Aran han tingut el suport del programa de recerca de la Secció de Ciències 
Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

4. Gallegos, xifró; Rev RAMC, 2014, 29 (2), 87-89

notes de l’Arxiu Històric de la rAMC sobre la sanitat a la Cerdanya a la primera meitat del segle XIX
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DADES I SIGNATURES DE SANITARIS DEL PARTIT MÈDIC DE VALLS L’ANY 1832

GAllEGoS i PAnIEllo, Àngels; XIFró i CollSAMATA, Marc;  
CorBEllA i CorBEllA, Jacint

Arxiu reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

 

resum: recollida de dades sobre els sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen 
en el partit mèdic de la subdelegació de valls, obtinguts a partir dels qüestionaris 
que demana la reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El subdelegat del partit 
és Santiago Miracle, metge, que exerceix a la vila de valls. El llistat es recull els anys 
1831-31, però es tramet en aquest cas el 1834. Hi ha dades sobre 19 sanitaris. la 
majoria, 12, estan domiciliats a valls. n’hi ha dos a Brafim, Alcover i vilavella, i un a 
Santa Maria del Pla i a la riba. la majoria  han estudiat al rCC de Barcelona. Un sol 
prové de Cervera. El més antic sembla que és titulat des del 1795. S’aporten també les 
signatures que consten en el document.

Paraules clau: Metges de valls segle XIX – Signatures metges -   Brafim – Alcover – la 
riba – vilavella – Pla de Santa Maria – reial Academia Medicina Barcelona. 

Una de les funcions de l’Acadèmia. 

Quan es van restablir les Acadèmies de Medicina, després del tancament de 
1824, una de les primeres funcions que els van encomanar la “Junta Superior (o 
Suprema) Gubernativa de Sanidad” va ser la d’establir subdelegacions territorials 
i proposar el nomenament de subdelegats, que havien de dirigir i controlar 
les tasques dels metges, cirurgians, i altres persones llevadores que exercien 
en les viles i pobles del partit. En pocs anys de la dècada de 1830  es va 
repetir aquesta funció de tenir llistats dels sanitaris, comprovar que tinguessin la 
titulació correcta i resoldre els nombrosos conflictes d’interessos, que portaven a 
denúncies d’intrusisme.  

Els sanitaris gairebé  sempre responien a les peticions, però alguns se’n 
“descuidaven”, per manca d’interès, per tenir problemes de titulació, o per altra 
causa, una freqüent eren les dificultats de comunicació i de tramesa del correu, 
per la primera guerra dels carlins, que va durar set anys. Aquest fet va incidir 
de manera diferent entre les diverses comarques, però algunes en foren molt 
afectades. 

Aquesta font d’informació és important per a tenir dades sobre el cens reals de 
sanitaris, i a més com a font d’informació gràfica amb les signatures de bastants 
d’ells. Alguns subdelegats exigien un document  signat pel sanitari, que podien 
estar en un llistat, o bé una papereta senzilla. Altres, la majoria, passaven per alt 
aquest requisit de la signatura.
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En aquest treball es presenten les dades del partit de Valls   recollides en un 
document de l’Arxiu de la Reial Acadèmia (AH RAMC), de l’any 1834.  (AH 
RAMC, 1834, lligall 13, doc. 186).  Hi trobem  inscripcions sobre 19 sanitaris.  
En el cens general amb dades de 1840, hi ha 5 persones amb el títol de metge-
cirurgià;  8 que tenen el de metge i 16 amb el cirurgià.  En total 29. Expliquem 
que mentre en les dades de 1840 només consta que està registrat en el partit de 
Valls l’any 1840, en el que presenta ara hi ha la data de concessió del títol, el 
lloc on l’ha obtingut i el poble en el qual exerceix. 

Els metges i cirurgians del partit de Valls. 1832.

En el llistat, tramès el 1834, però a vegades amb dades una mica anteriors, són, 
en ordre alfabètic: 

Antonino (?) (o Jerónimo?) Carreras. Títol de Llicenciat en Medicina, donat pel 
RC de Medicina i Cirurgia de Madrid, el 28 de gener de 1828. Registrat en el fol. 
182 del llibre corresponent, núm. 1111. Domiciliat a la vila de Valls.

Pere Carreras. Títol de Metge, revalidat l’any 1895 (sic), (potser vol dir 1795), 
a 16 d’octubre, pels senyors del Tribunal del reial Protomedicat de Barcelona. 
Domiliat a la vila de Valls.  

Josep Casalins. Títol de Cirurgià expedit pel RC de Cirurgia Mèdica de B. amb 
data 16 d’octubre de 1817 i donat a Madrid el 31 del mateix. Registrat al fol 90 
del llibre corrent de revàlides, núm. 1. Domiciliat a Valls. (Vall, 13 de desembre 
de 1831). 

Antoni Cherta i Rodelles. Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia,  expedit pels 
Vocals de la RJSG dels RCM i C, donat a Madrid el 18 de desembre de 1829. 
Registrat en el foli 5 del llibre corresponent  núm. 87. Domiciliat a la vila de 
Santa Maria del Pla. (Valls, 1 de desembre de 1831).

Ramon Costa, llicenciat en Cirurgia Mèdica, expedit pels Vocals de la Junta 
Superior Gubernativa de Medicina i Cirurgia, a Madrid, el 30 del mes de setembre 
de 1824. Registrat en el foli 9 del llibre corresponent, núm. 10.  Està domiciliat 
a la vila de Valls. (no diu data de la signatura.) 

Ramon Costa, títol de llicenciat en medicina, expedit el 30 de juny de 1829 pels 
Vocals de la RJS de M i C, del Regne. Registrat al fol. 127 del llibre cor. Núm. 
1289. Domiciliat a la vila de Valls.

Francesc Maria Divas. Títol de Llicenciat en Medicina per la Universitat de 
Cervera, expedit el 8 de febrer de 1813 Revalidat per la RJSG de Medicina de 
Madrid, a 4 de març de 1817. Registrat en el fol. 15 del llibre corrent, núm. 
169. Domiciliat a la vila de Valls.  (Valls, 30 de novembre de 1831).

Dimas Domingo, títol de Cirurgià, expedit pel RCCB el 30 de març de 182 ..**. 
Donat a Madrid el 30 d’abril del mateix any. Registrat en el foli 3 del llibre de 
revàlides, amb el núm 58. Domiciliat a Valls (Valls, 6 de desembre de 1834). 

Àngels Gallegos i Paniello, Marc xifró i Collsamata, Jacint Corbella i Corbella
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Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de valls l’any 1832
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Josep Ferrer, títol de Cirurgià romancista, expedit pel Reial Col·legi de Cirurgia 
i Medicina de Barcelona (RCCB) amb data 25 de novembre de 1828. Donat a 
Madrid el 18 de desembre del mateix any.  Registrat en el foli 4 del llibre corrent 
de revàlides, núm. 69. (Valls, 4 de desembre de 1831)

Manuel Ferrer. Títol de Llicenciat en Cirurgia Mèdica, obtingut en el RC de Cirurgia 
Mèdica de Barcelona el dia 14 del mes de maig de 1819, donat a Madrid en 
data 3 de juny del mateix any.  Registrat en el fol. 17 del llibre del Lic. Núm. 5. 
Domiciliat a Valls.  (Valls, 6 de desembre de 1831).

Francesc Jaques. Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel RC de Cirurgia Mèdica 
de B, el dia 20 de novembre de 1820 i revalidat a Madrid el 7 d’abril de 1825. 
Domiciliat a la vila de la Riba. (Valls,  29 d’octubre de 1831).

Francesc Maure (?) Títol de Llicenciat en medicina, expedit el RCCB el 15 de 
desembre de 1828, i donat a Madrid el 15 de gener següent. Registrat en el foli 
132 del llibre corresponent , núm. 1226. Domiciliat a Alcover (?)) (Valls, 7 de 
desembre de 1831).

Josep Mestres.  Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel R.C. de Barcelona, 
en data primer de febrer de 1804. Registrat en el fol. 18 del llibre corrent  de 
revàlides, núm. 16. Domiciliat a la vila de Brafim. 

Santiago Miracle i Cesat. Títol de Llicenciat en Medicina, donat per la RJS de 
Medicina a Madrid el dia 8 de juliol de 1826. Registrat en el fol. 82, del llibre 
corrent, núm. 660. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 30 de novembre de 
1831). 

Joan Prats. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Universitat de Cervera 
el 20 de gener de 1812. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 13 de desembre de 
1831).

Isidre Rovira. Títol de llicenciat en Medicina, expedit pel RC de B. el dia 29 de 
setembre de 1829, i donat a Madrid el 19 d’octubre del mateix any. Registrat 
al fol. 132 del llibre corresponent, 1386. Domiciliat a Vilavella. (Valls, 7 de 
desembre de 1831). 

Isidre Rovira. Títol de cirurgià Romancista, expedit a favor de l’infrascrit pel 
Col·legi de Barcelona, i registrat al fol. 57, núm. 1016. Domiciliat a Vilavella. 
(Valls, 7 de desembre de 1831). 

Rafael Texidor. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Subdelegació de 
Barcelona els dies 18 i 19 de maig, 21 any, (sic), 1825 i i donat a Madrid el 32 
(sic) juny de 18...) Domiciliat a Brafim. (Valls 21 de desembre 183..?)

Antonio Veciana.  Títol  de Cirurgia, expedit pel RCCB el dia 17 de desembre de 
1827, i donat a Madrid el 31 del mateix mes i any. Registrat al foli 90 del llibre 
corrent de revàlides, núm 2. Domiciliat a Alcover.    
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TAULA-RESUM
DADES i SIGNATURES  DELS  SANITARIS  EXERCINT AL PARTIT MÈDIC DE 
VALLS  L’ANY 1832. 

Nom            Lloc d’exercici                Titulació

Joan Maria Vivas  Valls Lic. Med. Cervera, 08.02.1813
Santiago Miracle Cesat Valls             Lic. Med. (RJSG, Madrid), 08.07.1826

Antonio Carreras  Valls Lic. Med. RCC Madrid, 28.01.1828
Joan Prats  Valls Lic. Med. Cervera, 20.01.1812
Pere Carreras  Valls Metge,Reval. Protomedicat 16.10.1795

Francesc  Munné?  Alcover Lic. Med. RCCB, 15.12.1828 
Antoni Veciana  Alcover Cirurgià, RCCB, 17.12.1827
Rafael Texidor  Brafim Lic. Med. (sbd.Barcelona), 21.05.1825

Ramon Costa  Valls Lic.Cir.Mèd,RJSG,Madrid 30.06.1829.*

* Ramon Costa (2ª).   Lic. Med.  (Valls)
Josep Ferré  Puigpelat Cir. Romancista. RCCB, 23.11.1828
Dimas Domingo  Valls Cirurgià, RCCB, 11,03.182?
Josep Mestres  Brafim Cir. Romancista, RCCB, 01.02.1804
Francesc Jaques  La Riba Cir. Romancista, RCCB, 27.11.1820
Isidre Rovira  Vilabella Romancista, RCCB, (s.d.)  *
* Isidre Rovira (2ª) Vilabella. Llic. Med. RCCB, 29.09.1829.
Josep Casalins  Valls Cirurgià, RCCB,  16.10.1817
Manuel Ferrer  Valls Lic. Cirurgia Mèdica, RCCB, 14.05.1819

Antoni  Cherta Rodelles Sta. Mªdel Pla Lic.Med. Cir.  RJSG, 18.12.1829
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Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de valls l’any 1832
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Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de valls l’any 1832
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NÒMINA DE SANITARIS DEL PARTIT MÈDIC DE BANYOLES L’ANY 1832

XIFró CollSAMATA, Marc, GAllEGoS PAnIEllo, Àngels;  
CorBEllA CorBEllA, Jacint

Arxiu reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

resum: recollida de dades sobre els sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen en 
el partit mèdic de Banyoles, a partir dels qüestionaris existents a l’Arxiu de la reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona. El subdelegat del partit és Francesc Castañer.  El 
llistat es recull els anys 1831 i 1832.  El partit de Banyoles està documentat durant 
pocs anys. Els metges i cirurgians estan referits de manera ordenada segons el poble 
on exerceixen, que són: Banyoles, 5; Cornellà, 2; Mieres, 2; Santa Pau, 1; sant Feliu 
de Pallarols, 2; Sant Esteve de Bas, 3. – Tres d’ells provenen de la universitat d’osca, a 
finals del segle XvIII, el més antic de l’any 1791 i un altre de Cervera. També s’informa 
que les “parteres” no han presentat cap títol, probablement perquè no el tenen. 

Paraules clau: Metges Banyoles segle XIX – Mieres – Santa Pau – Sant Feliu de Pallarols 
– Sant Esteve de Bas – Universitat d’osca – Universitat de Cervera

INTRODUCCIÓ

La subdelegació mèdica del partit de Bayoles va tenir una existència breu en 
el quart decenni del segle xIx, la dècada del 1830. Hi ha referències a quinze 
metges o cirurgians, i el subdelegat és el doctor Francesc Castañer. 

El detall el trobem en un document de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya (AHRAMC, 1832, lligall 10, núm. 13). Es transcriu 
seguint el mateix ordre del document, atès que ja estan diferenciats segons la vila 
o poble on exerceixen.

Inici: “El D.D. Francisco Castañer, Médico subdelegado de la villa de Bañolas y 
su Partido, da parte â a.S.  como los senyores facultativos que han presentado 
sus respectivos títulos son”: 

Fem notar que en el manuscrit apareix com a signe ortogràfic l’accent circumflex 
en dues circumstàncies: 1) Ben clarament sobre de la lletra “n”, quan correspon a 
“ñ”. És el cas del cognom Castañer del subdelegat i també de la vila de “Bañolas”, 
el cap del partit mèdic.

2) En el cas de la lletra “a”, quan apareix com a paraula sola, com a preposició: 
“ â ”.  Va en comptes d’un accent que es va mantenir molts anys. 

Residents a Banyoles: 

Dn. Francesc Castañer, llicenciat en medicina a la universitat d’Osca (Huesca) als 
15 d’abril de 1794, i revalidat el 12 de novembre de 1795.
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D. Domingo Prat, que fou graduat de doctor en medicina a la universitat d’Osca, 
el dia 5 de juliol de 1796.

D. Domingo Turà, va rebre el grau de llicenciat en medicina el dia 20 de maig 
de 1821 i el dia 27 del mateix mes va rebre el grau de doctor a la universitat de 
Cervera.

D. Bertomeu Bell-lloch, va rebre el grau de Dr. en cirurgia  a 3 d’octubre de 1831.

D. Josep Moy â la Junta de Vic (Vich) va rebre el grau de llicenciat en cirurgia el 
10 de juny de 1814. 

Residents a Cornellà:

D. Hipòlit Martí, fou graduat  de Dr. en Medicina a la Universitat d’Osca el 3 de 
maig de 1817.

D. Joan Massot, llicenciat en cirurgia a 15 de febrer de 1830. 

Residents a Mieras.

D. Miquel Vilanova, fou graduat de Dr. en Medicina el 13 de setembre de 1831. 

D. Joan Renart fou graduat de Dr. en Medicina a la universitat de Cervera el 15 
de juny de 1803. 

Residents a Santa Pau

D. Lluís Culubrans (o Culubrano) fou graduat de Romancista als 12 de gener de 
1818.

Residents a Sant Feliu de Pallarols

D. Miquel Mir fou graduat de Cirurgià Romancista als 10 de març de 1818.

D. Benet Mir fou graduat de Cirurgà Romancista als 17 de novembre de 1797

Residents a Sans Esteve de Bas.

D. Fèlix Carrera, fou graduat de Dr. en Medicina a la universitat d’Osca a 17 
d’abril de 1791.

D. Francesc Capdevila, llicenciat en Medicina i Cirurgia a 20 de novembre de 
1828.

D. Joan Viñals, graduat en cirurgia als 10 de març de 1828.

**

Les Parteres no han presentat cap títol, i segons penso cap d’elles el té.

Aquí li trameto el títol del Dr. Tomàs Martí, que ha mort a Cornellà.

El Dr. de Santa Pau, del qual ignoro el nom i cognoms, també difunt, no s’ha 
trobat cap títol. 

“Dios gde a V.S. ms as”

Banyoles 14 de febrer de 1832.  Franco Castañer. 
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Comentaris. Cal notar que en la distribució de 1840, no apareix el partit de 
Banyoles, i en el de Besalú, el més proper, no hi ha cap dels metges o cirurgians 
esmentats.

També pot sorprendre, en comparació amb els titulars d’altres partits, una 
proporció elevada de doctors per la universitat d’Osca, i que quatre dels inscrits 
tenen el títol conferit el segle anterior, abans de l’any 1800, el més antic de 
1791. També es pot observar alguna petita diferència.

   

DADES  DELS  SANITARIS  EXERCINT AL PARTIT MÈDIC DE BANYOLES 
L’ANY 1832. 

Nom titulació  revalidat exerceix a: 

Francesc Castañer Osca, 1794         12.11.1795 Banyoles

Domingo Prat Osca, 1796  Banyoles

Domingo Turà Cervera, 1821 Dr. 1821 Banyoles

Bartolomé Bell-lloch RCCB, 1831  Dr. Cirurgia,1831 Banyoles

Josep Moy Llic. Cirurgia, Vic, 1814 Banyoles

Hipòlit Martí Dr. Med. Osca,1817 Cornellà de Terri

Joan Massot Llic. Cir, RCCB, 1830 Cornellà de Terri

Miquel Vilanova Dr. Med. , 1831  Mieras

Joan Renart Dr. Med. Cervera, 1803 Mieras

Lluís Culubrano Cir. Romancista, 1818 Mieras

Miquel Mir Cir. Romancista, 1818 St.Feliu Pallarols

Benet Mir Cir. Romancista, 1797 St.Feliu Pallarols

Fèlix Carrera Dr. Medicina, Osca, 1791 Sant Esteve de Bas

Francesc Capdevila grad. Med. Cir. 1828 Sant Esteve de Bas

Joan Viñals grad. Cirurgia, 1828   Sant Esteve Bas

 (parteres. No han presentat cap títol)

Tomàs Martí es presenta el títol. Va morir a Cornellà

xx xx de Santa Pau, va morir però no es pot presentar el títol perquè no es 
troba.  

Banyoles, 14  de febrero de 1832.  Francesc Castañer, subdelegat

Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de Banyoles l’any 1832
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Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de Banyoles l’any 1832
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DADES I SIGNATURES DE SANITARIS DEL PARTIT MÈDIC DE GANDESA  L’ANY 1832

GAllEGoS PAnIEllo, Àngels CorBEllA CorBEllA, Jacint;  
XIFró CollSAMATA, Marc;  

Arxiu reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

resum: Es dóna notícia del sanitaris (metges i cirurgians), documentats en el partit 
mèdic de Gandesa els anys 1831-32, a partir de les respostes a un requeriment fet per 
la reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Hi ha dades sobre 34 sanitaris. D’ells la 
majoria, 26, estaven titulats pel reial Col. de Cirurgia de Barcelona. 2 tenen el títol per 
la universitat de Cervera. Dos van ser revalidats per la subdelegació de Tortosa, i encara 
n’hi un procedents d’osca, Saragossa, valència i el Col·legi de Madrid.  Consta també la 
vila on exerceix, i en tots les dades sobre els dies de l’examen, i l’expedició i el registre 
del títol a Madrid.  Encara n’hi ha dos titulats en el segle XvIII  

Paraules clau: Metges Gandesa segle XIX – Miravet – rasquera – Ginestar – Bot – Flix – 
Mora d’Ebre – Mora la nova – Ascó – Fatarella – Corbera – Batea – orta – Pinell – villalba 

El partit de mèdic de Gandesa, comarca actual de la Terra Alta, és un dels 
més extensos, i amb més viles i pobles, en els anys que es practica aquest 
cens, o millor inventari, de sanitaris, metges i cirurgians, a  vegades llevadores, 
cap els anys de 1830 a Catalunya.  En aquest treball es transcriu, i comenta 
breument, les dades de les inscripcions del document de l’Arxiu Històric de la 
Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: AH.RAMC, 1835/17,47. Es transcriu 
en el mateix ordre que consten en el document conjunt, on hi ha també les 
signatures dels esmentats.

- Miquel Vila, cirurgià romancista creat en el Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia 
de Barcelona, el dia 4 del mes de novembre de 1823. Gandesa, 15 d’octubre 
de 1831.

- Francesc Sales Navarro, examinat a Barcelona el 22 de maig de 1803, i expedit 
el títol de metge des d’Aranjuez, el 31 de maig de 1805. Registre fol. 22 del 
llibre corr. Núm. 123.  Pinell, octubre 17 de 1831.

- Josep Domènech, cirurgià romancista, graduat en el RC de M i C de Barcelona 
el dia 18 de juliol de 1798. (Pinell, octubre, 17 de 1831).

- Thomàs Costa, llicenciat en medicina de la universitat d’Osca, i per resolució 
de SM de 6 de setembre de 1805, i altres Reials resolucions, se’m va lliurar el 
títol de Medicina per a exercir-la en els casos i coses a ella tocants i concernents, 
donat a sant Llorenç a dos de desembre de 1806. Registr. Fol. 26, núm. 310. 
(Miravet, 19 d’octubre de 1831.
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- Miquel Galindo i Vila, cirurgià romancista, ha sigut examinat en el RCCM de B 
i fou aprovat el dia 18 de novembre de 1816 i expedit el títol a Madrid el 10 de 
desembre de 1816. Fol. 67 del llibre corr. De reval. (Miravet, 13 d’octubre de 
1831).

- Vicent Vives, cirurgià romancista graduat en el RCCM de B.  fou aprovat el dia 
11 del mes de febrer de 1817 i expedit el títol a Madrid el 25 de febrer del mateix 
any. Reg. Fol. 75 del llibre corr. De reval. Núm. 3. (Rasquera 19 d’octubre de 
1831).

- Manuel (?) .... ? Revalidat........ cirurgià.....7 dies d’octubre de 1808? En el Rl. 
Col·legi de Cadis i el 8 del mateix de doctor en dita facultat, i el 11 de juny de 
1815 de llicenciat en medicina a la ciutat de Barcelona (Ginestà, 20 d’octubre 
de 1831).

- Tomás Blengua,  examinat en la subdelegació de la ciutat de Tortosa, en virtud 
de R.Ordre el dia 11 de març de l’any 1819, expedit el títol a Madrid el 22 del 
mateix mes i any, Registrat al foli 109 (Ginestar, 20 d’octubre de 1831).   

- Ramón Camps i Carbó, examinat i aprovat de llicenciat en medicina el dia 
21 del mes de juliol de 1827 a la subdelegació de medicina de la ciutat de 
Barcelona, expedit el títol a Madrid el 6 d’agost del mateix any. Registrat al fol. 
101 del llibre corr. Núm. 241 (Mora d’Ebre, 22 d’octubre de 1831).  

- Josep Masot, , cirurgià, va cursar la Cirurgia en el RCCB quatre anys i mig, que 
l’últim estudi de Botànica va ser aprovat en el mateix Col·legi el dia 5 de gener 
de 1798.... ... ... fol. 75, lib.. (inscripció poc neta en l’escrit)

- Francesc Solé i Olivé, examinat de Cirurgia en totes les seves parts en el RCCM 
de B el dia tres d’abril de 1816  Expedit el títol a Madrid el 31 d’agost d’aquest 
any. Registr. Al fol. 7 del llibre corr. de revàlida, núm. 5.

- “Bernardo Sentís y Toldrà”, examinat i aprovat en totes les parts i operacions 
de cirurgia en el RCMC de B.  l’11 .....?, expedit el corresponent diploma per la 
RJSG de M i C del Regne a Madrid el 16 de novembre del mateix any Registr, 
fol 10 v del llibre cor. De revàlides núm. 18. (Mora la Nova, 23 de setembre de 
1831). 

- Ramon Busom i Marquès, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B, el 
dia 6 de juliol de 1825 i expedit el títol a Madrid el 21 del mateix. Registr. Al 
fol. 10 del llibre corrent de Revàlides, núm. 13.  (Ascó, 24 d’octubre de 1831).

- Roc Ramis i Oriol, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCCM de B el dia 1er de 
febrer de 1819, expedit el títol a Madrid el dia 11 del mateix mes. Registrat en el 
fol. 106 del llibre corr. Amb el núm. 11 (Flix, 26 d’octubre de 1831. 

- Ramon Pàmies i Nomdedeu, examinat i aprovat de llicenciat en Medicina el dia 
3 de gener de l’any 1829, en el RCMC de B i expedit el títol a Madrid el 13 de 
febrer del mateix any; registrat al fol 181 del llibre corresponent núm. 1832 (Flix, 
26 d’octubre de 1831). 
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- Manuel Ràfols, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCMC de San Carlos de 
Madrid el dia 28 de setembre de 1804. Expedit el títol a Madrid el dia 4 del mes 
d’octubre. Registrat en el fol. 20 del llibre corr.  inscripció núm. 86?. (no es veu 
la vila on exerceix)

- Llorenç Filella i Masip, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B el 22 de 
juny de 1827, i expedit el títol a Madrid el 2 de juliol del mateix any,  registrat 
al fol. 16 del llibre corr. de revalides amb el núm. 11 (Fatarella, 28 d’octubre de 
1831.

- Sebastià Busquets i Pons, graduat de batxiller a la universitat de Cervera i 
aprovat per la subdelegació de Barcelona, expedit el títol de Revàlida a Sant 
Ildefons el 29 d’agost de 1807. Registrat en el fol. 20 del llibre corr, núm. 422. 
(Fatarella, 21 d’octubre de 1831).

- Albert Ferrús (?), examinat i aprovat a la subdelegació de Saragossa el 19 de 
desembre de 1815, expedit el títol el 5 de gener de 1816. Registrat  en el fol. 
28  del llibre corrent, núm. 224. (Corbera, 30 d’octubre de 1831). Signa com 
a metge. 

- Joan Vilalta, cirurgià, examinat de cirurgia de totes les parts en el RCCM de B, 
el dia 10 de desembre de 1803, titulat a Madrid i nomenat Cirurgià del Crim per 
la Rl. Sala el 4 d’octubre de 1805. (no signa, ni diu la vila d’exercici).

- Josep Molló, llicenciat en Medicina i Cirurgia ha seguit la seva carrera en el 
RCM i C de Barcelona i s’ha rebut com a tal en el dit RC el 3 de setembre de 
1831. Signa, però no diu on exerceix.

- Joaquim Molló, cirurgià, ha seguit aquesta carrera en el RC de Barcelona  s’ha 
rebut com a tal en dit Col·legi  el 26 de juny de 1828. El títol s’ha donat a Madrid 
el 21 d’agost del mateix any. Reg. Fol 4, del llibre corr. De Revàlides, núm. 55 
(Villalba, 30 d’octubre de 1831).

-  Joseph Antoni Buisan, cirurgià, examinat i aprovat per la comissió de la ciutat 
de Tortosa el dia 18 de març de 1819, expedit el títol a Madrid el 26 del mateix 
mes i any. Registrat en el fol. 109 del llibre corr. de revàl. núm. 3 (Villalba, 31 
d’octubre de 1831).

- Josep Antoni Fuch(s) ?, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M 
i C de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 29 de març de 1831. Expedit el títol 
a Madrid el 14 d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De 
revalides núm. 212 (Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 

- Francesc Bello, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C 
de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 26 d’octubre de 1825. Expedit el títol a 
Madrid el 7 de novembre del mateix any. Registrat en el fol. 7 del llibre corr. de 
revalides núm. 13 (Batea, 1 de novembre de 1801). 

- (?) cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C de Barcelona,  
i s’ha rebut com a tal el 29 de març de 1831. Expedit el títol a Madrid el 14 
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d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De revalides núm. 
212 (Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 

--- Caseras ?, 3 de novembre de 1831.  “Rebut, i en aquesta vila no hi ha cap 
cirurgià ni metge que expressa aquesta titular. 

- Raymundo Monforte, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el RCMC de B. 
Es va rebre el dia 17 de juny de 1828. Expedit el títol a Madrid el 20 de juliol de 
1829. Registrat en el fol. 6 del llibre de reval. Núm. 24. (Arnes, 6 de novembre 
de 1831). 

- Francesc Escrivà, examinat a la subdelegació de València el dia 29 d’abril de 
1830, expedit el títol de llicenciat el dia 5 de maig des de Madrid. Registrat al foli 
13 de llibre corresponent, número 1526.(Orta, 7 d’octubre de 1831).

- Josep Nicolau, examinat de cirurgià el dia 1 d’agost de l’any 183_ en el RCMC 
de B. Expedit el títol a Madrid. Registrat en el fol. 29 del llibre corresponent, 
núm. 30. (Orta, 7 de novembre de 1831). 

- Cebrià Nicolau, ha seguit la carrera de Cirurgià sagnador en el RCMC de B, 
examinat el dia 9 de setembre de l’any 1831. (Orta, 7 de novembre de 1831).

- ...mpta ?? 8 de novembre de 1831. ...que aquest poble no té ni cirurgià ni 
demés que expressi aquesta titulació.  

- Josep Andreu Vidal i Borràs, cirurgià romancista, examinat en el RCCM de B. 
expedit el títol a Madrid el dia 3 de febrer de 1826. Registrat al fol. 12 del llibre 
corr. Núm. 4.  (Bot, 8 de novembre de 1831). 

- Josep Monpou. Va passar els exàmens de llicenciat en Cirurgia Mèdica, en el 
RCCM de B el dia 23 de març de 1819 i li van expedir el títol a Madrid el dia .. 
d’abril del mateix any. El mateix dia va obtenir a Madrid el grau de doctor,  amb 
títol expedit a Madrid el dia 15 del mateix mes. I el 29 de maig  de 1821 va ser 
examinat i aprovat a la facultat de medicina per la subdelegació de medicina de 
Barcelona, amb títol expedit a Madrid  “en donde lo remití para que le expidieran 
otro, como lo efectuaron en 29 de mayo de 1828”. (Benissanet, octubre 1831). 

- Joan Dalmases. Llicenciat en medicina de la Universitat, va ser examinat 
i aprovat com a tal el dia 31 de maig de 1798, i la Universitat li va lliurar 
el diploma el dia 3 de juny del mateix any. L’any 1802, per ordre del Tinent 
del Protomedicat de Catalunya, Dr. Vicent Mitjavila, i com a subdelegat el 
Corregiment de Tortosa, envia aquest diploma a Tortosa i el Sr. Francesc Arnau, 
metge d’aquella ciutat, va posar el vist-i-plau perqué utilitzés d’aquella facultat, 
en tots els casos convenients. Lliurat a Tortosa el 29 de juliol de l’any 1802. 
(Sembla que signat, amb data  Benissanet 17 de novembre de 1831).  

- Miquel Rams, batxiller en medicina, obtingut a la Universitat de Cervera, va ser 
revalidat a Barcelona el dia 9 de maig de 1796. (Mora d’Ebre, 20 de novembre 
de 1831). 

Comentaris.  Es dóna relació de 34 metges o cirurgians, i en dos pobles es fa 
notar que no hi ningú que hagi presentat el títol, (o que exerceixi la facultat).  

Jacint Corbella i Corbella, Marc xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
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La procedència és bàsicament del RC de Cirurgia de Barcelona: Vint-i-sis tenen 
els estudis i el títol obtingut a Barcelona. Dos són de la universitat de Cervera, 
dos són revalidats a Tortosa, i hi ha un sol cas de títol obtingut a Osca, Cadis, 
Madrid, Saragossa o València. Només hi ha una persona amb titulació doble en 
lloc diferent: cirurgià a Cadis i metge a Barcelona. 

Antiguitat de la titulació. 

TAULA PARTIT MÈDIC DE GANDESA  L’ANY 1832.

Nom lloc d’exercici titulació

Miquel  Vila --- Cirurgià romancista, RCCB, 04.11.1829

Francesc  Sales Navarro Pinell  Lic. Med. RCCB, 22.05.1803

Josep Domènech  Pinell   Cir. Romancista, RCCB, 18.07.1800

Thomas Costa  Miravet   Lic. Med. Osca, 06.07.1805

Miquel Galindo i Vila  Miravet   Cir.Romancista, RCCMB, 18.11.1816

Vicenç Vives  Rasquera Cir.Romancista, RCCMB, 11.02.1817

Manuel Sancho  Ginestà   Rev. Cir Med. 07.10.1808. RC Cadis  
     – Dr.  id. 1815

Tomás Blengua??  Ginestar Exam. Sub. Tortosa, 11.03.1819 

Ramon Camps i Carbó Mora d’Ebre Lic. Med. 2.07.1827.  
     exam. Subd. Barcelona

Josep Masot  -- Cirurgià, RCCB, 05.01.1798

Francesc Solé i Olivé  Gandesa Cirurgià, RCCMB, 03.04.1816 

Bernat Sentís i Toldrà  Mora la Nova Cirurgià, RCMCB, 11.10.182---- 

Ramon Busomy Marquès Ascó Cirurgià, RCMCB, 06.07.1825

Roc Ramis i Oriol  Flix Cirurgià, RCCMB, 01.02.1819

Ramon Pàmies i Homdedeu  Flix  Lic. Med. RCCMB, 03.01.1829

Manuel Ràfols  -- Cirurgà, RCMC Madrid, 25.09.1804

Llorenç Filella i Masip Fatarella Cirurgià, RCMCB, 22.06.1827

Sebastià Busquets i Pont Fatarella Metge, Cervera, Reval. Barcelona, 1807

Albert Ferrús  Corbera exam. Sub. Saragossa, 19.12.1815

Joan Vilalta  -- Cirurgià, RCCMB, 02.12.1803

Josep Molló  -- Llic. Med. Cir. RCCB, 03.09.1831

Dades i signatures de sanitaris del partit mèdic de Gandesa l’any 1832
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Joaquim Molló,   Villalba  Cirurgià, RCCB, 26.06.1828

Antonio Buisán  Villalba  exam. Tortosa, 18.03.1819

Josep Antoni Fucho?  Pobla de Masaluca Cir. Romancista, RCCB,   
    29.03.1831

Francisco Bello  Batea  Cir.Romancista.RCCB,   
    26.10.1825

Consta que no hi ha cap cirurgià – Caseras – 

Un altre poble, nom il·legible, que no té assistència

Raymundo Monforte  Arnes  Cir. Romancista, RCCB,   
    17.06.1829

Francesc Escrivà  Orta  Exam. Sub. València,   
    Llicenciat. 29.04.1830

Josep Nicolau?  Orta  Cirurgià, RCCB, 01.08.183-.

Cebrià Nicolau  Orta  Cirurgià Sagnador, RCCB,  
    09.07.1831

Jacint Corbella i Corbella, Marc xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello
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ICONOGRAFIA MÈDICA CATALANA 
SIGNATURES 

Marc Xifró i Collsamata, Mª Àngels Gallegos i Paniello, Jacint Corbella i Corbella  
Seminari Història de la Medicina Catalana, Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona 

www.ramc.cat 

Presentació: 
L’arxiu històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya ha permès impulsar nombroses línies d’estudi i és de gran valor per a la recerca històrica de la medicina 
catalana. Actualment l’arxiu està en procés de digitalització. L’arxiu ha estat font de nombrosos treballs de recerca (medicina del treball, ràbia, i la Val d’Aran) projectes 
dirigits pel Dr. Corbella i finançats per la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans (2013-2016). L’arxiu es compon de: 
1.Material relligat : llibres d’actes, Memòries manuscrites (catàleg), Topografies mèdiques,  Discursos. 
2.Arxiu solt : lligalls (una part catalogada entre 1770 i 1913), lligalls personals. 
Els quatre pòsters són el resultat de posar en valor els aspectes ICONOGRÀFICS  de l’arxiu de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, institució acadèmica fundada sota 
el nom de “Academia Médico-Práctica de Barcelona” l’any 1770. Són una línia de “recerca” ja iniciada fa uns anys quan el Dr. Jacint Corbella plantejava una iconografia 
professional  mèdica  catalana (Jacint Corbella, revista Gimbernat 2011, 55, pp. 21-26). 
S’han estudiat inicialment els propis acadèmics numeraris i estrangers (v. Nova edició de la Nòmina academicorum, revista Gimbernat, 2013, nº 59, pp. 127-165 i pp. 201-214), queden 
pendents per estudiar els acadèmics corresponents que seran objecte d’un segon volum de la nòmina academicorum. Posteriorment, s’han començat a estudiar els 
subdelegats sanitaris nomenats per l’acadèmia a principis de segle XIX. 
En concret presentarem la documentació provinent d’aquests subdelegats sanitaris que fan referència a la validació i control de les titulacions dels sanitaris catalans. En 
efecte,  existeixen altres documents en el mateix arxiu de la RAMC a través dels quals també es poden copsar els mèrits professionals i títols d’aquells que sol·licitaven 
esdevenir membres de la corporació acadèmica. 
A través de la funció de control de les activitats dels professionals sanitaris, s’ha trobat en l’arxiu de la Reial Acadèmia de medicina de Catalunya una abundant informació 
sobre els professionals mèdics que són la tercera pota en la recerca iconogràfica mèdica. 
La funció del Subdelegat sanitari i el control exercit de la seva funció per part de la Reial Acadèmia de Medicina es troben en el temps a partir del Reglamento aprobado, y 
mandao observar por el Rey Nuestro Señor para el regimen cientifico, economico, e interior de los reales colegios de medicina y cirugía, y para el gobierno de los profesores 
que ejerzan estas partes de la ciencia  de curar en todo el reino, de l’any 1831. En aquesta nova reglamentació, que s'afegia a la de 1827, es dona compte de les funcions que 
per reglament de l’any  1830 tenien les acadèmies de medicina pel que fa al nomenament i al funcionament dels subdelegats sanitaris: les acadèmies passaven a ser 
l’instrument de la Real Junta Superior Governativa de Sanitat, institució superior en l’organigrama sanitari del regne (veure document nº1). 
Aquesta sobre-abundància de reglamentació dona en els primers moments algunes curiositats administratives com explica, per exemple, el subdelegat de Cervera que, 
entre 1827 i 1831, serà successivament destituït (1827), reincorporat a les seves funcions (1828) i  finalment ratificat com a subdelegat del partit sanitari de Cervera per part 
de la Reial Acadèmia de Medicina (1831) (veure document nº2). 

Els subdelegats podien ser metges o cirurgians (art. 2, 1831). Disposaven d’una reglamentació on s’estipulaven els límits professionals així com les multes per les infraccions. Els 
nombre de partits sembla que varia en el temps. Inicialment,  de subdelegacions se ‘n havien d’establir en cada capital de partit. 
Al capdavant de cada subdelegació, un subdelegat generava diferents documents, resultat de tractar diferents temes professionals i sanitaris. En aquests documents hi constava 
informació com el control professional (llistar els diferents professionals sanitaris del partit, anunciar defuncions, ...), les denúncies d’intrusisme, els informes epidemiològics i un 
seguit de correspondència variada (com podrien ser demandes d’aclariments i acceptació del nomenament com a subdelegat sanitari). Pel que fa la documentació generada 
bàsicament dos formats : la llista i la fitxa personalitzada. 
El material ICONOGRÀFIC que presentem és en concret les signatures de metges catalans que estan registrats en la documentació acadèmica de principis del segle XIX, període en 
que la aleshores  Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona jugava un paper determinant en el control professional i mèdic a Catalunya . 
A banda de les signatures com valor testimonial,  cal tenir en compte les dades professionals que acompanyen aquest testimoniatge personal que. en períodes on encara no existeix 
la fotografia , són la imatge dels professionals sanitaris. 

Document nº1: Reglament, 1831, Capítol  XXXI 
Document nº 2: Arxiu RAMC, 1835, Lligall 15, 94 

Materials i Mètodes: 
El material emprat en els diferents pòsters es nodreix de les firmes dels metges que havien d’acreditar les titulacions amb que exercien les diferents professions sanitàries: metges, 
cirurgians, metges/cirurgians, apotecaris i llevadores. Els documents generats per l’activitat oficial de l’Acadèmia van ser arxivats i indexats per qui fou primer secretari perpetu de 
l’acadèmia, el doctor Lluís Suñé i Molist (Barcelona, 11/01/1852-Barcelona, 05/12/1914). Aquesta tasca de la que encara avui en dia se'n beneficia l’Acadèmia la realitzà entre els 
anys 1909 i 1914. Aquesta documentació la podem trobar en dos formats, per al seguiment de les titulacions que s’exigien a tots els professionals sanitaris : -”Listas”, “Estados”  (art. 
6º Reglamento 1831).  
A més de les diferències de format, també hem de destacar altres punts de variabilitat documental: -el redactor dels documents: podia ser el mateix subdelegat o una persona 
encarregada  de recollir les informacions en un llistat que després feia acompanyar de la signatura de les persones objecte de control, -la firma del sanitari controlat : no sempre els 
documents anaven amb la corresponent firma com veurem  en el pòster dedicat al cas de Banyoles, -la facilitat de lectura,-la variació ortogràfica dels noms dels professionals 
sanitaris. 
Origen de la documentació i forma: 
Aquesta documentació, en forma de llistat o de papereta solta, es generava a partir de les instruccions que enviava la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya : eren els “oficis” que 
a través de la Comissió de Policia mèdica, l’Acadèmia feia arribar als diferents subdelegats repartits per tot el territori. Les obligacions estipulades en el reglament de 1831 
especifiquen que en els diferents territoris s’havien de controlar la pràctica i la titulació dels diferents sanitaris ; havien de recollir  un seguit d'informació (art. 7º, 1831): -poble de 
residència, -any de la titulació, -nota del registre de Madrid, -firma del professional. Altres informacions que havien de recollir els subdelegats: -informar sobre les defuncions , 
calia anular els títols del difunt perquè aquests  no poguessin ser reutilitzats ; el subdelegat havia de recollir el títol i remetre'l a l’autoritat superior (art. 6, 1831) 
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Presentació: 
Recollida de dades sobre els sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen en el partit mèdic de la subdelegació de Valls, obtingudes a partir dels qüestionaris que demana la 
Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. El subdelegat del partit és Santiago Miracle, metge, que exerceix a la vila de Valls. El llistat s’elabora en els anys 1831-32, però no 
es tramet fins l’any 1834. Hi ha dades sobre 19 sanitaris. La majoria, 12, estan domiciliats a Valls. N’hi ha dos a Brafim, Alcover i Vilavella, i un a Santa Maria del Pla i a La 
Riba. La majoria  han estudiat al RCC de Barcelona. Un sol prové de Cervera. El més antic sembla que és titulat des del 1795. S’aporten també les signatures que consten en 
el document. 
 
Paraules clau: 
Metges de Valls segle XIX – Signatures metges -   Brafim – Alcover – La Riba – Vilavella – Pla de santa Maria – Reial Acadèmia Medicina Barcelona.. 

DADES I SIGNATURES DELS SANITARIS EXERCINT 
DEL PARTIT MÈDIC DE VALLS L’ANY 1832 

Imatge 
En aquest treball es presenten les dades del partit de Valls   recollides en un document de l’Arxiu de la Reial Acadèmia (AH RAMC), de l’any 1834.  (AH RAMC, 1834, lligall 13, 
doc. 186).   

Document Digitalitzat: 
Transcripció: 
 
Llista dels metges i cirurgians del partit de Valls. 1832. 
En el llistat, tramès el 1834, però a vegades amb dades una mica anteriors, són, 
en ordre alfabètic: 
Antonino  (o Jerónimo) Carreras. Títol de Llicenciat en Medicina, donat pel RC de 
Medicina i Cirurgia de Madrid, el 28 de gener de 1828. Registrat en el fol. 182 del 
llibre corresponent, núm. 1111. Domiciliat a la vila de Valls. 
Pere Carreras. Títol de Metge, revalidat l’any 1895 (sic), (potser vol dir 1795), a 16 
d’octubre, pels senyors del Tribunal del reial Protomedicat de Barcelona. 
Domiciliat a la vila de Valls.   
Josep Casalins. Títol de Cirurgià expedit pel RC de Cirurgia Mèdica de B. amb data 
16 d’octubre de 1817 i donat a Madrid el 31 del mateix. Registrat al fol 90 del 
llibre corrent de revàlides, núm. 1. Domiciliat a Valls. (Vall, 13 de desembre de 
1831). 
Antoni Cherta i Rodelles. Títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia,  expedit pels 
Vocals de la RJSG dels RCM i C, donat a Madrid el 18 de desembre de 1829. 
Registrat en el foli 5 del llibre corresponent  núm. 87. Domiciliat a la vila de Santa 
Maria del Pla. (Valls, 1 de desembre de 1831). 
Ramon Costa, llicenciat en Cirurgia Mèdica, expedit pels Vocals de la Junta  
Superior  Gubernativa  de Medicina i Cirurgia, a Madrid, el 30 del mes de 
setembre de 1824. Registrat en el foli 9 del llibre corresponent, núm. 10.  Està 
domiciliat a la vila de Valls. (no diu data de la signatura.) 
Ramon Costa, títol de llicenciat en medicina, expedit el 30 de juny de 1829 pels 
Vocals de la RJS de M i C, del Regne. Registrat al fol. 127 del llibre cor. Núm. 1289. 
Domiciliat a la vila de Valls. 
Francesc Maria Divas. Títol de Llicenciat en Medicina per la Universitat de 
Cervera, expedit el 8 de febrer de 1813 Revalidat per la RJSG de Medicina de 
Madrid, a 4 de març de 1817. Registrat en el fol. 15 del llibre corrent, núm. 169. 
Domiciliat a la vila de Valls.  (Valls, 30 de novembre de 1831). 
Dimas Domingo, títol de Cirurgià, expedit pel RCCB el 30 de març de 182 ... Donat 
a Madrid el 30 d’abril del mateix any. Registrat en el foli 3 del llibre de revàlides, 
amb el núm . 58. Domiciliat a Valls (Valls, 6 de desembre de 1834). 
Josep Ferrer, títol de Cirurgià romancista, expedit pel Reial Col·legi de Cirurgia i 
Medicina de Barcelona (RCCB) amb data 25 de novembre de 1828. Donat a 
Madrid el 18 de desembre del mateix any.  Registrat en el foli 4del llibre corrent 
de revàlides, núm. 69. (Valls, 4 de desembre de 1831) 
Manuel Ferrer. Títol de Llicenciat en Cirurgia Mèdica, obtingut en el RC de 
Cirurgia Mèdica de Barcelona el dia 14 del mes de maig de 1819, donat a Madrid 
en data 3 de juny del mateix any.  Registrat en el fol. 17 del llibre del Lic. Núm. 5. 
Domiciliat a Valls.  (Valls, 6 de desembre de 1831). 
Francesc Jaques. Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel RC de Cirurgia Mèdica 
de B, el dia 20 de novembre de 1820 i revalidat a Madrid el 7 d’abril de 1825. 
Domiciliat a la vila de la Riba. (Valls,  29 d’octubre de 1831). 
Francesc Maure . Títol de Llicenciat en medicina, expedit el RCCB el 15 de 
desembre de 1828, i donat a Madrid el 15 de gener següent. Registrat en el foli 
132 del llibre corresponent , núm. 1226. Domiciliat a Alcover  (Vall, 7 de 
desembre de 1831). 
Josep Mestres.  Títol de Cirurgià Romancista, expedit pel R.C. de Barcelona, en 
data primer de febrer de 1804. Registrat en el fol. 18 del llibre corre. De revàlides, 
núm. 16. Domiciliat a la vila de Brafim. 
Santiago Miracle i Cesar. Títol de Llicenciat en Medicina, donat per la RJS de 
Medicina a Madrid el dia 8 de juliol de 1826. Registrat en el fol. 82, del llibre 
corrent, núm. 660. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 30 de novembre de 1831). 
Joan Prats. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Universitat de Cervera 
el 20 de gener de 1812. Domiciliat a la vila de Valls. (Valls, 13 de desembre de 
1831). 
Isidre Rovira. Títol de llicenciat en Medicina, expedit pel RC de B. el dia 29 de 
setembre de 1829, i donat a Madrid el 19 d’octubre del mateix any. Registrat al 
fol. 132 del llibre corresponent, 1386. Domiciliat a Vilavella. (Valls, 7 de desembre 
de 1831). 
Isidre Rovira. Títol de cirurgià Romancista, expedit a favor de l’infrascrit pel 
Col·legi de Barcelona, i registrat al fol. 57, núm. 1016. Domiciliat a Vilavella. (Valls, 
7 de desembre de 1831). 
Rafael Texidor. Títol de Llicenciat en Medicina, expedit per la Subdelegació de 
Barcelona els dies 18 i 19 de maig, 21 any, (sic), 1825 i i donat a Madrid el 3  2 
(sic) juny de 18...  . Domiciliat a Brafim. (Valls 21 de desembre 183... 
Antonio Veciana.  Títol  de Cirurgia, expedit pel RCCB el dia 17 de desembre de 
1827, i donat a Madrid el 31 del mateix mes i any. Registrat al foli 90 del llibre 
corrent de revàlides, núm 2. Domiciliat a Alcover. 
 
 

Iconografia: 

Pòsters sobre nòmina i signatures de sanitaris
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Collsamata

DADES I SIGNATURES DELS SANITARIS 
EXERCINT AL PARTIT MÈDIC DE 

GANDESA L’ANY 1835 
 

Document Digitalitzat: 

Iconografia: selecció d’algunes de les signatures  

Presentació: Es dóna notícia del sanitaris (metges i cirurgians), documentats en el partit mèdic de Gandesa els anys 1831-32, a partir de les respostes a un requeriment fet 
per la Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. 
Hi ha dades sobre 34 sanitaris. D’ells la majoria, 26, estaven titulats pel Reial Col. De Cirurgia de Barcelona. 2 tenen el títol per la universitat de Cervera. Dos van ser revalidats 
per la subdelegació de Tortosa, i encara n’hi han procedents d’Osca, Saragossa, València i el Col·legi de Madrid.  Consta també la vila on exerceixen, i en tots, les dades sobre 
els dies en que s’examinaren així com la data d’expedició i la data de registre del títol a Madrid.  Trobem dos titulats en el segle XVIII.   
 
Paraules clau: Metges Gandesa segle XIX – Miravet – Rasquera – Ginestar – Bot – Flix – Mora d’Ebre – Mora la Nova – Ascó – Fatarella – Corbera – Batea – Orta – Pinell – 
Villalba - 

Imatge 
El partit mèdic de Gandesa, comarca actual de la Terra Alta, és un dels més extensos, i amb més viles i pobles, en els anys que es practica aquest cens, o inventari, de sanitaris, 
metges i cirurgians, a  vegades llevadores, de la dècada del 1830 a Catalunya.   
En aquest treball es transcriuen les dades de les inscripcions del document de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,  1835/lligall 17 / núm. 47 
Es transcriu en el mateix ordre que consten en el document conjunt on hi han també les signatures dels diferents professionals sanitaris interrogats. 

 

Transcripció: 
 
 

Miquel Vila, cirurgià romancista creat en el Reial Col·legi de Medicina i Cirurgia de Barcelona, el dia 4 del mes de 
novembre de 1823. Gandesa, 15 d’octubre de 1831. 
Francesc Sales Navarro, examinat a Barcelona el 22 de maig de 1803, i expedit el títol de metge des d’Aranjuez, el 31 de 
maig de 1805. Registre fol. 22 del llibre corr. Núm. 123.  Pinell, octubre 17 de 1831. 
Josep Domènech, cirurgià romancista, graduat en el RC de M i C de Barcelona el dia 18 de juliol de 1798. (Pinell, octubre, 
17 de 1831). 
Thomàs Costa, llicenciat en medicina de la universitat d’Osca, i per resolució de SM de 6 de setembre de 1805, i altres 
Reials resolucions, se’m va lliurar el títol de Medicina per a exercir-la en els casos i coses a ella tocants i concernents, 
donat a sant Llorenç a dos de desembre de 1806. Registr. Fol. 26, núm. 310. (Miravet, 19 d’octubre de 1831. 
Miquel Galindo i Vila, cirurgià romancista, ha sigut examinat en el RCCM de B i fou aprovat el dia 18 de novembre de 
1816 i expedit el títol a Madrid el 10 de desembre de 1816. Fol. 67 del llibre corr. De reval. (Miravet, 13 d’octubre de 
1831). 
Vicent Vives, cirurgià romancista graduat en el RCCM de B.  fou aprovat el dia 11 del mes de febrer de 1817 i expedit el 
títol as Madrid el 25 de febrer del mataiex any. Reg. Fol. 75 del llibre corr. De reval. Núm. 3. (Rasquera 19 d’octubre de 
1831). 
Manuel ....  Revalidat........ cirurgià.....7 dies d’octubre de 1808 En el Rl. Col·legi de Cadis i el 8 del mateix de doctor en 
dita facultat, i el 11 de juny de 1815 de llicenciat en medicina a la ciutat de Barcelona (Ginestà, 20 d’octubre de 1831).  
Tomás Blengua,  examinat en la subdelegació de la ciutat de Tortosa, en virtud de R.Ordre el dia 11 de març de l’any 
1819, expedit el títol a Madrid el 22 del mateix mes i any, Registrat al foli 109 (Ginestar, 20 d’octubre de 1831).    
Ramón Camps i Carbó, examinat i aprovat de llicenciat en medicina el dia 21 del mes de juliol de 1827 a la subdelegació 
de medicina de la ciutat de Barcelona, expedit el títol a Madrid el 6 d’agost del mateix any. Registrat al fol. 101 del llibre 
corr. Núm. 241 (Mora d’Ebre, 22 d’octubre de 1831).   
Josep Masot, cirurgià, va cursar la Cirurgia en el RCCB quatre anys i mig, que l’últim estudi de Botànica va ser aprovat en 
el mateix Col·legi el dia 5 de gener de 1798.... ... ... fol. 75, lib.. (inscripció poc neta en l’escrit) 
Francesc Solé i Olivé, examinat de Ciurgia en tites les seves parts en el RCCM de B el dia tres d’abril de 1816  Expedit el 
títol a Madrid el 31 d’agost d’aquest any. Registr. Al fol. 7 del llibre corr. de revàlida, núm. 5 
Bernardo Sentís y Tolosa, examinat i aprovat en totes les parts i operacions de cirurgia en el RCMC de B.  l’11 ..... expedit 
el corresponent diploma per la RJSG de Mi C del Regne a Madrid el 16 de novembre del mateix any Registr, fol 1o v del 
llibre cor. De revàlides núm. 18. (Mora la Nova, 23 de setembre de 1831). 
Ramon Busom i Marquès, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B, el dia 6 de juliol de 1825 i expedit el títol a 
Madrid el 21 del mateix. Registr. Al fol. 10 del llibre corrent de Revàlides, núm. 13.  (Ascó, 24 d’octubre de 1831). 
Roc Ramis i Oriol, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCCM de B el dia 1er de febrer de 1819, expedit el títol a Madrid 
el dia 11 del mateix mes. Registrat en el fol. 106 del llibre corr. Amb el núm. 11 (Flix, 26 d’octubre de 1831. 
Ramon Pàmies i Nomdedeu, examinat i aprovat de llicenciat en Medicina el di a 3 de gener de l’any 1829, en el RCMC de 
B i expedit el títol a Madrid el 13 de febrer del mateix any; registrat al fol 181 del llibre corresponent núm. 1832 (Flix, 26 
d’octubre de 1831). 
Manuel Ràfols, examinat i aprovat de Cirurgià en el RCMC de San Carlos de Madrid el dia 28 de setembre de 1804. 
Expedit el títol a Madrid el dia 4 del mes d’octubre. Registrat en el fol. 20 del llibre corr.  inscripció núm. 86?. (no es veu la 
vila on exerceix) 
Llorenç Filella i Masip, examinat i aprovat de cirurgià en el RCMC de B el 22 de juny de 1827, i expedit el títol a Madrid el 
2 de juliol del mateix any,  registrat al fol. 16 del llibre corr. de revalides amb el núm. 11 (Fatarella, 28 d’octubre de 1831. 
Sebastià Busquets i Pons, graduat de batxiller a la universitat de Cervera i aprovat per la subdelegació de Barcelona, , 
expedit el títol de Revàlida a Sant Ildefons el 29 d’agost de 1807. Registrat en el fol. 20 del llibre corr, núm. 422. (Fatarella, 
21 d’octubre de 1831). 
Albert Ferrús , examinat i aprovat a la subdelegació de Saragossa el 19 de desembre de 1815, expedit el títol el 5 de 
gener de 1816. Registrat  en el fol. 28  del llibre corrent, núm. 224. (Corbera, 30 d’octubre de 1831). Signa com a metge. 
 Joan Vilalta, cirurgià, examinat de cirurgia de totes les parts en el RCCM de B, el dia 10 de desembre de 1803, titulat a 
Madrid i nomenat Cirurgià del Crim per la Rl. Sala el 4 d’octubre de 1805. (no signa, ni diu la vila d’exercici). 
Josep Molló, llicenciat en Medicina i Cirurgia ha seguit la seva carrera en el RCM i C de Barcelona i s’ha rebut com a tal 
en el dit RC el 3 de setembre de 1831. Signa, però no diu on exerceix. 
Joaquim Molló, cirurgià, ha seguit aquesta carrera en el RC de Barcelona  s’ha rebut com a tal en dit Col·legi  el 26 de 
juny de 1828. El títol s’ha donat a Madrid el 21 d’agost del mateix any. Reg. Fol 4, del llibre corr. De Revàlides, núm. 55 
(Villalba, 30 d’octubre de 1831). 
Joseph Antoni Buisan, cirurgià, examinat i aprovat per la comissió de la ciutat de Tortosa el dia 18 de març de 1819, 
expedit el títol a Madrid el 26 del mateix mes i any. Registrat en el fol. 109 del llibre corr. de revàl. núm. 3 (Villalba, 31 
d’octubre de 1831). 
Josep Antoni Fuch(s) ?, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 
29 de març de 1831. Expedit el títol a Madrid el 14 d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De 
revalides núm. 212 (Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 
Francesc Bello, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 26 
d’octubre de 1825. Expedit el títol a Madrid el 7 de novembre del mateix any. Registrat en el fol. 7 del llibre corr. de 
revalides núm. 13 (Batea, 1 de novembre de 1801). 
----- cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el Col. De M i C de Barcelona,  i s’ha rebut com a tal el 29 de març de 
1831. Expedit el títol a Madrid el 14 d’abril del mateix any. Registrat en el fol. 12 del llibre corr. De revalides núm. 212 
(Pobla de Masaluca, 1 de novembre de 1801). 
--- Caseras , 3 de novembre de 1831.  “Rebut, i en aquesta vila no hi ha cap cirurgià ni metge que expressa aquesta 
titular. 
 Raymundo Monforte, cirurgià romancista, ha seguit la carrera en el RCMC de B. Es va rebre el dia 17 de juny de 1828. 
Expedit el títol a Madrid el 20 de juliol de 1829. Registrat en el fol. 6 del llibre de reval. Núm. 24. (Arnes, 6 de novembre 
de 1831). 
Francesc Escrivà, examinat a la subdelegació de València el dia 29 d’abril de 1830, expedit el títol de llicenciat el dia 5 de 
maig des de Madrid. Registrat al foli 13 de llibre corresponent, número 1526.(Orta, 7 d’octubre de 1831). 
Josep Nicolau, examinat de cirurgià el dia 1 d’agost de l’any 183_ en el RCMC de B. Expedit el títol a Madrid. Registrat en 
el fol. 29 del llibre corresponent, núm. 30. (Orta, 7 de novcembre de 1831). 
Cebrià Nicolau, ha seguit la carrera de Cirurgià sagnador en el RCMC de B, examinat el dia 9 de setembre de l’any 1831. 
(Orta, 7 de novembre de 1831). 
...mpta , 8 de novembre de 1831. ...que aquest poble no té ni cirurgià ni demés que expressi aquesta titulació.   
Josep Andreu Vidal i Borràs, cirurgià romancista, examinat en el RCCM de B. , expedit el títol a Madrid el dia 3 de febrer 
de 1826. Registrat al fol. 12 del llibre corr. Núm. 4.  (Bot, 8 de novembre de 1831). 
Josep Monpou. Va passar els exàmens de llicenciat en Cirurgia Mèdica, en el RCCM de B el dia 23 de març de 1819 i li 
van expedir el títol a Madrid el dia .. d’abril del mateix any. El mateix dia va obtenir a Madrid el grau de doctor,  amb títol 
expedit a Madrid el dia 15 del mateix mes. I el 29 de maig  de 1821 va ser examinat i aprovat a la facultat de medicina 
per la subdelegació de medicina de Barcelona, amb títol expedit a Madrid  “en donde lo remití para que le expidieran 
otro, como lo efectuaron en 29 de mayo de 1828”. (Benissanet, octubre 1831). 
Joan Dalmases. Llicenciat en medicina de la Universitat, va ser examinat i aprovat com a tal el dia 31 de maig de 1798, i 
la Universitat li va lliurar el diploma el dia 3 de juny del mateix any. L’any 1802, per ordre del Tinent del Protomedicat de 
Catalunya, Dr. Vicent Mitjavila, i com a subdelegat el Corregiment de Tortosa, envia aquest diploma a Tortosa i el Sr. 
Francesc Arnau, metge d’aquella ciutat, va posar el vist-i-plau perqué utilitzés d’aquella facultat, en tots els casos 
convenients. Lliurat a Tortosa el 29 de juliol de l’any 1802. (Sembla que signat, amb data  Benissanet 17 de novembre de 
1831).   
Miquel Rams, batxiller en medicina, obtingut a la Universitat de Cervera, va ser revalidat a Barcelona el dia 9 de maig de 
1796. (Mora d’Ebre, 20 de novembre de 1831). 
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DADES I SIGNATURES DEL SANITARIS 
EXERCINT AL PARTIT MÈDIC DE LA VALL 

D’ARAN 

Document Digitalitzat: 

Iconografia: 

 
Presentació : 
Es dóna notícia del sanitaris (metges i cirurgians), documentats en el partit mèdic de la Val d’Aran l’any 1832, a partir de les respostes a un requeriment fet per la Reial 
Acadèmia de Medicina de Barcelona.  
 
Paraules clau:  
Metges de la Val d’Aran segle XIX – Signatures metges -  Viella – Uña – Salardú–Gesá – Artías – Vilach – Montcorbau – Bosost – Bordas- Lés – Caneján. 

 

Transcripció: 
1. 
 
Numero total de profesores de Medicina y Cirugia del Partido de la Valle de Arán 
D. Andrés Ademá      Subdelegado. 
D. Antonio Vidal        Medico. 
D. Juan Mola              Medico. 
D. José Riu                  Medico 
D. Antonio Sambeat Medico. 
D. Antº Bordas           Medico. 
D. Bartolomé Ricart  Cirujano. 
D. Manuel Anglada   ídem. 
D. Jayme Monlau      ídem 
D. Pablo Monlau        ídem 
D. Antº Puyol             ídem Romancista. 
 D. Juan Ricart            ídem 
D. Agustin Pujol        ídem Sangrador 
D. Miguel Escot         ídem Romancista 
D. Miguel Medan     ídem 
D. Andrés Paba       ídem 
D. Miguel Condó       ídem Sangrador. 
D. Franco. Romeba   ídem Romancista. 
 
Presentados 
D. Andrés Ademá Medico Subdo. aprovado en el Protomedicato de Barcelona con 
título de la misma del 3 de Febrero de 1792, registrado ó continuación de las 
diligencias al efecto practica das. 
D. José Riu Medico aprovado en la Subdelegacion de Barna el2 de Julio de 1816 con 
título de Madrid dado el doce del mismo mes, registrado al folio 4º del libro 
correspond nº 39. 
D. Miguel Escot Cirujano Romancista aprovado en el Colegio de Barna con titulo 
despachado en Madrid el dia 9 de Setiembre de 1814, registrado al folio 53 dellibro 
correspondiente. 
D. Antº Puyol Cirujano Romancista aprovado el 5 de Agosto de 1817 en el Colegio 
de Barna y despachado su título en Madrid el 22 del mismo, registrado folio 84 del 
libro correspte. de revalidas nº 16. 
D. Franco Romeba Cirujano Romancista, aprovado en el Colegio de Borna el 25 de 
Octubre de 1824 con título de Madrid del 11 de Noviembre del mismo, registrado al 
folio 6 del libro corrente. de revalidas nfl 20. 
D. Miguel Condó Cirujano Sangrador aprovado en el Colegio de Medna. y Cirujr. de 
Barna el26 de Abril de 1834 con diploma de Madrid dado en 12 de mayo del mismo 
año. 
D. Agustin Puyol aprovado en el Colegio de Medicina y Cirujia de Barna el 27 de 
Junio de 1835, con título de Cirujano Sangrador dado en sn. Ydefonso el 27 de Julio 
del mismo año, registrado al folio 38. 
 
2.  
Documents anexes al primer estat o resum d’on s’han extret les firmes que 
apareixen en el apartat d’Iconografia 
 

Imatge: 
 
Hi trobem  inscripcions sobre 18 sanitaris.  El primer document és l’estat general  que el Dr. Ademá ,metge i subdelegat, ha pogut recollir. Hi ha 6 persones amb el títol de 
metge i 12 amb el de cirurgià. Pel que fa a la categoria de cirurgia, es detectaen 6 persones amb títol de cirurgià romancista i 2 amb el títol de cirurgià sagnador.  
El segon document està constituït per les dades personals que els diferents professionals enviaven com a resposta a la demanda del subdelegat. En aquest segon tipus de 
document molt més personal que el primer, redactat pel mateix subdelegat, trobem anotacions que justifiquen l’exercici  professional : “exercir lliurement en ciutats, pobles 
de tot el regne”, “aplicació de medicaments en casos externs”, “firmat de la seva ma”. 

Pòsters sobre nòmina i signatures de sanitaris
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ELS SANITARIS DEL  PARTIT MÈDIC DE BANYOLES 
L’ANY 1832 

Document Digitalitzat: 

 
Presentació: 
Recollida de dades sobre els sanitaris (metges i cirurgians) que exerceixen en el partit mèdic de Banyoles, a partir dels qüestionaris existents a l’Arxiu de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Barcelona. 
El subdelegat del partit és Francesc  Castañer.  El llistat es recull durant els anys 1831 i 1832.  El partit de Banyoles està documentat durant pocs anys en l’arxiu de l’Acadèmia. 
Els metges i cirurgians estan referits de manera ordenada segons el poble on exerceixen, que són: Banyoles, 4; Cornellà, 2; Mieres, 2; Santa Pau, 1; Sant Feliu de Pallerols, 2; Sant 
Esteve de Bas, 2. Tres d’entre ells provenen de la Universitat d’Osca a finals del segle XVIII - el més antic de l’any 1791- i un altre de la Universitat de Cervera. 
També s’informa que les “parteres” no han presentat cap títol, probablement perquè no en tenen. 
 
Paraules clau: 
Metges Banyoles segle XIX – Mieres – Santa Pau – Sant Feliu de Pallerols – Sant Esteve de Bas – Universitat d’Osca – Universitat de Cervera 

 

Imatge 
La subdelegació mèdica del partit de Banyoles va tenir una existència breu en el quart decenni del segle XIX, la dècada del 1830. Hi ha referències de quinze metges o cirurgians, 
i el subdelegat és el doctor Francesc Castañer. 
El detall el trobem en un document de l’Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (AHRAMC, 1832, lligall 10, núm. 13). Es transcriu seguint el mateix ordre 
del document, atès que ja estan diferenciats segons la vila o poble on exerceixen. 
 

Transcripció: 
Residents a Banyoles: 
Dn. Francesc Castañer, llicenciat en medicina a la universitat d’Osca (Huesca) 
als 15 d’abril de 1794, i revalidat el 12 de novembre de 1795. 
D. Domingo Prat, que fou graduat de doctor en medicina a la universitat 
d’Osca, el dia 5 de juliol de 1796. 
D. Domingo Turà, va rebre el grau de llicenciat en medicina el dia 20 de maig 
de 1821 i el dia 27 del mateix mes va rebre el grau de doctor a la universitat 
de Cervera. 
D. Bertomeu Bell-lloch, va rebre el grau de Dr. En cirurgia  a 3 d’octubre de 
1831. 
D. Josep Moy a la Junta de Vic va rebre el grau de llicenciat en cirurgia el 10 
de juny de 1814. 
Residents a Cornellà: 
D. Hipòlit Martí, fou graduat  de Dr. En Medicina a la Universitat d’Osca el 3 
de maig de 1817. 
D. Joan Massot, llicenciat en cirurgia a 15 de febrer de 1830. 
Residents a Mieras: 
D. Miquel Vilanova, fou graduat de Dr. En Medicina el 13 de setembre de 
1831. 
D. Joan Renart fou graduat de Dr. En Medicina a la universitat de Cervera el 
15 de juny de 1803. 
Residents a Santa Pau: 
D. Lluís Culubrans (o Culubrano) fou graduat de Romancista als 12 de gener 
de 1818. 
Residents a Sant Feliu de Pallarols: 
D. Miquel Mir fou graduat de Cirurgià Romancista als 10 de març de 1818. 
D. Benet Mir fou graduat de Cirurgà Romancista als 17 de novembre de 1797 
Residents a Sans Esteve de Bas: 
D. Fèlix Carrera, fou graduat de Dr. En Medicina a la universitat d’Osca a 17 
d’abril de 1791. 
D. Francesc Capdevila, llicenciat en Medicina i Cirurgia a 20 de novembre de 
1828. 
D. Joan Viñals, graduat en cirurgia als 10 de març de 1828. 
Les Parteres no han presentat cap títol, i segons penso cap d’elles el té. 
Aquí li trameto el títol del Dr. Tomàs Martí, que ha mort a Cornellà. 
El Dr. De Santa Pau, del qual ignoro el nom i cognoms, també difunt, no s’ha 
trobat cap títol. 
“Dios gde a V.S. ms as” 
Banyoles 14 de febrer de 1832.  Franco Castañer. 
Comentaris. Cal notar que en la distribució de 1840, no apareix el partit de 
Banyoles, i en el de Besalú, el més proper, no hi ha cap dels metges o 
cirurgians esmentats. 
També pot sorprendre, en comparació amb els titulars d’altres partits, una 
proporció elevada de doctors per la Universitat d’Osca, i que quatre dels 
inscrits tenen el títol conferit el segle anterior, abans de l’any 1800, el més 
antic de 1791 

. 
 

Lluís Suñé i Molist (Barcelona, 11/01/1852-Barcelona 05/12/1914) 

 
El material emprat pels diferents 
pòsters, aquí presentats en el XIXè 
Congrés d’Història de la Medicina 
Catalana, són els documents que, 
generats per l’activitat oficial de 
l’Acadèmia, van ser arxivats i 
indexats per part del qui fou 
primer secretari perpetu de 
l’Acadèmia, el doctor Lluís Suñé i 
Molist (Barcelona, 11/01/1852-
Barcelona, 05/12/1914). Aquesta 
tasca de la qual encara avui en dia 
ens beneficiem, la realitzà entre 
els anys 1909 i 1914. 
 

Conclusions generals 
A tall de conclusions, la recerca que aquí presentem en quatre models per un mateix 
període temporal ens permet de contribuir al: 
1. Coneixement del cens de sanitaris de tot Catalunya: noms dels professionals 
sanitaris. 2. Distribució geogràfica dels sanitaris: poblacions concernides a cada partit 
sanitari, 3.Origen dels estudis: institució on s’han realitzat els estudis, 
4.Grau de presència dels diferents titulars en el territori: categoria de professionals 
metge, cirurgià-metge, cirurgià, llevadora, etc.  5. Ampliar la iconografia mèdica a 
través de les firmes recollides , en períodes on no existia la fotografia, i per als 
professionals sense representació pictòrica,  les signatures constitueixen el rastre 
documental personal dels sanitaris catalans. 

Marc xifró i Collsamata, Àngels Gallegos i Paniello, Jacint Corbella i Corbella
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JOAN ANTONI FORS I CORNET, FARMACÈUTIC, METGE I CIRURGIA.  
ENTRE BARCELONA I CANET DE MAR (1789-1851)

TorrES GAllArDo, Begonya1; AlCAlDE vIlÀ, Sergi 2;  

SABATÉ CASEllAS, Ferran 3

(1) Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Facultat de Medicina. Universitat de 
Barcelona; (2) Centre d’Estudis Canetencs (CEC); (3) Unitat d’Història de la Medicina. 
Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona

rESUM Joan Antoni Fors i Cornet va nèixer a Barcelona, però es traslladà a viure Canet 
de Mar, on hi va tenir una apotecaria. Posteriorment tornà a Barcelona on obrí una 
farmàcia, que acabà regentant un dels el seus fills, també farmacèutic. Coneixem molt 
poca obra escrita d’aquest autor. la seva obra més coneguda és el Prontuario médico 
(1834), de la que se’n van fer tres edicions (la tercera edició aparegué el 1850). 
Escrigué també un llibret titulat “régimen y modo de gobernarse los que dirijan los 
medicamentos que se incluyen en el Botiquín que son los más precisos para la curación 
y remedio de los accidentes y males perentorios más comunes a que pueden estar 
sujetos los marinos” (1837), en el que, com en el Prontuario, dóna un llistat de remeis 
i explica com utilitzar-los per guarir diferents malalties. Junt a aquest dos llibres, edità 
a la vila de Canet un fulletó propagandístic sobre un producte vermífu. El propi Joan 
Antoni Fors en els seus treballs es presenta com farmacèutic militar, metge i cirurgià. A 
partir de l’estudi de les seves obres i de diversos registres i arxius presentem una breu 
biografia d’aquest personatge. 

PArAUlES ClAU: Prontuario Médico,farmacioles portàtils, raimon Fors i Cornet,

rESUMEn: Joan Antoni Fors i Cornet nació en Barcelona,   pero se trasladó a vivir a Canet 
de Mar, donde tuvo una botica. Posteriormente regresó a Barcelona donde abrió una 
farmacia, que terminó regentando uno de sus hijos, también farmacéutico. Conocemos 
muy poca obra escrita de este autor. Su obra más conocida es el Prontuario médico 
(1834), de la que se hicieron tres ediciones (la tercera edición apareció en 1850). 
Escribió también un libro titulado “régimen y modo de gobernarse los que dirijan los 
medicamentos que se incluyen en el Botiquín que son los más precisos para la curación y 
remedio de los accidentes y males perentorios más comunes a que pueden estar sujetos 
los marinos” (1837), en el que, como en el Prontuario, da un listado de medicamentos 
y explica cómo utilizarlos para curar diferentes enfermedades. Junto a estos dos libros, 
editó en la villa de Canet un folleto propagandístico sobre un producto vermífugo.  El 
propio Juan Antoni Fors en sus trabajos se presenta como farmacéutico militar, médico 
y cirujano. A partir del estudio de sus obras y de varios registros y archivos presentamos 
una breve biografía de este personaje.

Palabras clave: Prontuario Médico, botiquínes protátiles, raimon Fors i Cornet
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INTRODUCCIÓ

Presentem a continuació un estudi sobre la vida i obra de Joan Antoni Fors i 
Cornet, farmacèutic, metge i cirurgià. Joan Antoni Fors és un personatge poc 
conegut, al contrari que el seu germà Raimon Fors i Cornet1. 

Vam saber d’aquest personatge arran de trobar en l’arxiu del Centre d’Estudis 
Sant Cebrià (CESC) un petit llibre seu titulat “régimen y modo de gobernarse 
los que dirijan los medicamentos que se incluyen en el Botiquín que son los 
más precisos para la curación y remedio de los accidentes y males perentorios 
más comunes a que pueden estar sujetos los marinos” publicat l’any 1837.
Posteriorment, vam descobrir que tres anys abans havia publicat una obra molt 
més extensa, Prontuario médico, a partir del qual, segurament, havia escrit 
el Botiquín. En la coberta del Botiquín consta que Fors tenia una farmàcia a 
Barcelona i en la tercera edició de Prontuario de 1850 Fors esmenta que la 
farmàcia era regentada pel seu fill. 

Només hem pogut trobar un treball de recerca que es refereixi a Joan Antoni 
Fors. Es tracta d’un estudi realitzat pel Dr. Ramon Jordi (1996) titulat Un fulletó 
propagandístic i una hipòtesi per a un millor coneixement de la difusió de 
medicaments secrets i Fantasiosos. El Dr. Jordi ens indica que el fulletó va ser 
publicat a Canet de Mar on Fors hi tenia apotecaria i que posteriorment, l’any 
1821, es traslladà a Barcelona. 

Totes aquestes informacions ens indicaven que Joan Antoni Fors i Cornet havia 
estat vinculat professionalment, i potser personalment, tant a la Vil·la de Canet 
com a Barcelona. Aquest ha estat el punt de partida del nostre treball que ens 
ha dut a cercar informació sobre aquest farmacèutic, metge i cirurgià a diverses 
fonts per tal d’aprofundir en la seva vida i obra. 

L’OBRA DE JOAN ANTONI FORS I CORNET

Com comentàvem anteriorment, en l’arxiu del Centre d’Estudis Sant Cebrià 
(CESC) es conserva un exemplar de l’obra de Juan Antonio Fors i Cornet Régimen 
y modo de gobernarse los que dirijan los medicamentos que se incluyen en el 
Botiquín que son los más precisos para la curación y remedio de los accidentes y 
males perentorios más comunes a que pueden estar sujetos los marinos (fig. 1). 

El llibre, un petit manual de 10x15 cm i 17 pàgines, s’inicia amb la “relación de 
medicamentos y útiles” que ha de contenir la farmaciola (fig. 2). Es presenten 
una llista numerada de 21 medicaments i 5 utensilis, entre ells una cullera que 
servirà com a mesura, com indica l’autor a la NOTA al final de la pàgina:

“Para determinar la cantidad de los medicamentos he hecho uso de la cucharada, 
que es la capacidad de una cuchara regular del tamaño de las de plata que se 
regula por media onza, y del vaso regular que se reputa por seis onzas, dos vasos 
equivaldrán à una libra.”
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El Botiquín de Fors y Cornet se centra a explicar el règim d’aplicació d’aquests 
medicaments i útils per a guarir les malalties més comunes entre els mariners (fig. 
3). Entre elles trobem vòmit, còlics, febres, refredat, tos, mal de coll, flatulències, 
dolor reumàtic, borratxeres, mal de queixal, cremades, furóncols, fractures, cops, 
ferides per instruments tallants i punxants, i ferides per armes de foc.. Al final del 
llibre l’autor incorpora una “ADVERTENCIA” en la que explica a qui va dirigida 
la seva obra: 

“Como haya hecho esta corta instrucción ò régimen para gentes que no tienen 
motivo de conocer la medicina, me he valido de un lenguaje inteligible en esta 
clase, y en los términos técnicos de la facultad de los que están más al corriente”. 

El Botiquín, com era habitual en aquest tipus d’obres, estava pensat per 
acompanyar una farmaciola física que contingués els medicaments i materials 
recomanats. Com es pot llegir a la coberta (fig. 1), Fors y Cornet tenia una 
farmàcia en Barcelona al carrer Espaseria2: 

“Botiquines provistos y arreglados con la mayor perfección. En la oficina 
de Farmacia de D. Juan Antonio Fors y Cornet, calle de la Espaseria nº 15. 
Barcelona”.

Segons el Dr. Ramon Jordi (1996), Fors es traslladà a Barcelona l’any 1821 
i abans va tenir una apotecaria a Canet de Mar, como consta en el seu fulletó 
propagandístic “REMEDIO VERMIFUGO del Licenciado D. Juan Antonio Fors y 

Fig. 1. Portada del Botiquín Fig. 2. Relació dels medicaments i utensilis.
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Comet, Boticario de la Villa de Canét de Mar”. Ramon Jordi ens descriu com 
segueix aquest document (p. 132): 

“És un imprès curós, fet a dues cares, lletra negra sobre fons groguenc, ben 
presentat, però, a part de les extenses explicacions i el lèxic i terminologia propis 
de l’època, presenta unes característiques que fins el moment no ens permeten 
situar-lo exactament: no s’especifica la data d’impressió i, malgrat que situa a 
Fors a Canet de Mar, no hem pogut determinar documentalment el temps que 
aquest va estar establert a aquesta localitat.”

La obra més coneguda i extensa de Joan Antoni Fors y Cornet es el Prontuario 
Médico, del qual la primera edició de 1834 s’anuncià a la premsa del moment. 
Així, per exemple, en El Vapor: periódico político, literario y mercatil de Cataluña, 
de 26 de juny (p. 4) es pot llegir: 

“Prontuario médico, con relacion á los medicamentos mas esenciales y precisos 
que debe contener un botiquin, para el uso de las enfermedades perentorias mas 
comunes, tanto internas como esternas. Tratado útil á toda clase de personas, y 
muy particularmente á los marinos, cuerpos militares de campana, y gente del 
campo distante de médico, cirujano y farmacéutico; por don Juan Antonio Fors y 
Cornet. Véndese en la librería de Gorchs, bajada da la Cárcel.”

Hem pogut consultar la tercera edició del Prontuario Médico (1850), que es troba 
accesible a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España3. 
Aquesta edició, “correjida y considerablemente aumentada” consta de 287 

Fig. 3. índex de les malalties
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pàgines4 i en ella Fors recomana 48 medecines i 13 utensilis. A la introducció 
del llibre, Fors especifica què són les farmacioles i quina és la seva funció:

“Siendo los BOTIQUINES las cajas portátiles provistas de los medicamentos y 
útiles mas precisos para cuando ocurra alguna pronta necesidad, regularmente se 
usa de ellos, ya en el trecho de una navegacion larga, ya en el viaje á despoblado 
ó ya finalmente en parte donde se hallen distantes los profesores del arte de 
curar, debiendo ser de mucho provecho, á los navegantes, cuerpos militares 
ambulantes, casas solares, gente del campo que distan de poblado, y aun á los 
mismos médicos y cirujanos  para aquellos casos de precision que no dan lugar 
ni tiempo como me lo ha demostrado la esperiencia infinitas veces.” 

En aquesta obra l’autor, no només fa la relació de medicaments i la seva utilització, 
sinó que indica també quina distribució han de tenir dins de la farmaciola per 
accedir-hi ràpidament en cas d’una urgència i per a la seva millor conservació; 
en aquest cas les farmacioles físiques eren preparades “con el mayor esmero” en 
la farmàcia del seu fill situada al carrer Espaseria 55 (p. x-xI):

“El botiquín se dividirá en tres partes, la primera que es la que se presenta a la vista 
cuando se abre contendrá treinta y tres botes con medicamentos que conforme 
á su estado y circunstancias deberán ser de diferente tamaño ecsactamente 
tapados, numerados y rotulados; la segunda constará de ocho secciones en las 
que se incluirán los ungüentos, emplastos, trapos, vendas, hilas, balanzas con 
sus pesos y demas instrumentos prenotados; y la tercera tendrá tambien otras 
tantas secciones en que estarán las flores, yerbas y semillas que se espresan, 
dando al botiquín la forma y capacidad que mejor acomode y convenga; siendo 
de notar que un sinnúmero de profesores del arte de curar me han felicitado por 
el nuevo modelo y esquisita idea que he dado á los que con el mayor esmero se 
construyen en la oficina de farmácia de mi hijo á los que me he dedicado con 
muy particular atencion por haber observado en tiempo de mi servicio en la 
guerra de la independencia la mala disposicion que se daba á los medicamentos 
en grave perjuicio de los enfermos deteriorándolos, colocándolos ó hacinándolos 
indistintamente unos sobre otros dentro de unos mal forjados cajones sin órden ni 
método, remitiéndolos á las divisiones del ejército con el nombre de botiquines, 
sirviendo mas propiamente de embarazo que de utilidad en los lances de apuro.”

En la coberta de la tercera edició del Prontuario, Fors especifica, que es Doctor 
en Medicina y Cirurgia, Llicenciat en Farmàcia, “agraciado por S.M. con el fuero 
y uso de uniforme de Segundo Ayudante de dicha facultad en el ejército”; el que 
ens indica que Fors era farmacèutic militar, com queda palès en el llibre quan ens 
parla dels seus serveis durant la Guerra de la Independència.  

Segons Roldán (1955, p. 373), el Cos de Farmàcia Militar es va constituir a 
finals de 1830 i no es modificaria fins a inicis de 1836. El Reglamento para 
el Régimen y Gobierno del Real Cuerpo de Farmacia Militar, aprovat pel “Real 
Decreto de 19 de diciembre de 1830”, especifica en su “Artículo primero”, qui 
composa l’esmentat Cos: 
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“Este Cuerpo se compondrá del Boticario mayor del Ejército, que será Gefe superior 
facultativo en todo lo directivo-económico-gubernativo de su ramo y del número 
de primeros Boticarios, primeros y segundos Ayudantes, y de los Practicantes y 
Mozos correspondientes con proporcion al de las boticas destinadas al servicio 
de los hospitales militares fijos de plaza ó de campaña, sea que las medicinas se 
suministren de boticas administradas por cuenta de la Hacienda militar, ó de las 
de particulares por asiento ó contrata.”

També en aquest Reglament es va fixar l’uniforme preceptuat per al “Real Cuerpo 
de Farmacia Militar”, que va continuar usant-se fins 1841, tot i la fusió feta en 
el Reial Decret de gener de 1836 en el qual es disposava que Metges, Cirurgians 
i Farmacèutics formessin un cos especial de Sanidad Militar. Així, per la “Real 
Orden de 22 de diciembre de 1841” l’uniforme fou completament reformat 
adoptant-se per a les tres Facultats de la Sanitat Militar, l’uniforme assenyalat 
pera Metges i Cirurgians en el seu reglament de 18296, encara que amb lleugeres 
variants. En el “Reglamento del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército de 7 de 
septiembre de 1846”7, es va prescriure en l’article 71 que els individus del Cos 
continuessin fent servir el mateix uniforme que els havia estat assignat per la 
Reial Ordre de 22 desembre 1841 (Roldán, 1955). 

LES VINCULACIONS FAMILIARS AMB CANET DE MAR 

Joan Antoni Fors i Cornet va néixer al barri de la Ribera de Barcelona vers l’any 
17898, sent batejat a l’església propera de Santa Maria del Mar. Era fill del 
teixidor de veles i galoner, d’ascendència canetenca però establert a Barcelona, 
Llibori Fors i Gofau9, i de la també barcelonina Rosa Cornet i Arisa10. 

El seu pare, com s’ha dit, descendia de la població maresmenca de Canet de 
Mar, on havia nascut l’any 174011 en el sí d’una família llargament arrelada a la 
població. Tot i que el seu pare, Josep Fors i Pujades (*1711-+1784) trencà amb 
la professió dels seus avantpassats, doncs era mestre de cases (constructor), la 
família van ser durant més de 3 generacions teixidors de lli de Canet12. 

Per tant no és estrany Llibori Fors i Gofau, tot i que inicialment exercí de mestre 
de cases, professió heretada del seu pare, un cop emigrat cap a Barcelona, on 
existia una pròspera indústria tèxtil, i amb el precedent d’haver estat en contacte 
des de petit amb l’ambient familiar de la professió dels seus avis, es decantés 
per aquesta opció professional. El fet és que emigrà cap a la capital catalana on 
s’establí, ja fos a compte propi o com a treballador per altri, en les pròsperes 
empreses de manufactura de veles, elements indispensables pel funcionament 
de les embarcacions, eines de transport importantíssimes pel comerç català del 
segle xVIII.

Malgrat formar família a Barcelona, on, com s’ha dit, Llibori Fors emmaridà 
possiblement en terceres núpcies amb Rosa Cornet i Arisa, els Fors-Cornet 
seguiren vinculats a la seva població d’origen. Segons les fonts consultades, és 
de suposar que mantingueren una segona residència a Canet. D’aquesta manera, 
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no és d’estranyar que algun dels seus fills, tot i néixer a Barcelona, finalment 
s’esposés amb una canetenca. Aquest fou el cas de Joan Antoni Fors i Cornet, 
qui emmaridà a Canet l’any 1812 amb Maria Puig i Sans, descendent d’una 
família de mariners, pescadors i mestres d’aixa canetencs. Joan Antoni Fors en el 
moment del casament vivia a la  població veïna d’Arenys de Mar13. 

De la resta de fills de Llibori Fors i Rosa Cornet només se n’ha localitzat a dos 
més, tots ells relacionats amb la medicina i l’apotecaria. Així trobem a Raimon (en 
alguns documents localitzat com Ramon)14, qui possiblement és el que aconseguí 
una carrera més brillant i distingida. Nasqué el 7 gener de 1791 a Barcelona 
i, com Joan Antoni, fou batejat a Santa Maria del Mar15. Emmaridà amb Paula 
Carbonell. Se’l localitza amb nombrosos títols com el de “Catedratich del Colegi 
Nacional de Farmacia” l’any 182116 quan actuà, juntament amb la seva muller, 
com a padrí de baptisme del seu nebot Ramon Fors i Puig. El d’apotecari l’any 
184917, o com a “Doctor en farmácia” en l’anotació del seu òbit l’any 1859 (fig. 
4). 

Tanmateix sabem que posseïa una oficina de farmàcia al carrer “Platería” 30 
de Barcelona18, i que en el moment del seu traspàs, morint d’ ”apoplegía” a 
l’edat de seixanta-vuit anys, residia al carrer Avinyó número 24, pis primer19 
de Barcelona, i havia formalitzat testament davant del notari barceloní Josep 
Antoni Jaumar i de la Carrera. També se l’ha localitzat en un expedient a l’Arxiu 
Contemporani de Barcelona de 1842, on s’indica que fou autor d’un llibre sobre 
farmàcia (sense especificar-ne el títol) i que en regalà un exemplar aquell mateix 
any a l’Ajuntament de Barcelona20.Pensem que la nota es refereix a l’obra de 

Fig. 4. Registre defunció Raimon Fors i Cornet (1859). Llibre 5 - full 94.
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Raimon Fors “Tratado de farmacia operatoria, ó sea, farmacia esperimental”, 
editada a Barcelona l’any 184121, disciplina de la que ell era catedràtic, com 
podem llegir a la coberta del llibre. 

L’altre germà, que hem pogut localitzar era Llibori Fors i Cornet, menys cèlebre i 
documentat, però també dedicat a la mateixa temàtica professional. Sabem que 
l’any 1813 fou el padrí d’un nebot seu anomenat Joan, fill primogènit de Joan 
Antoni Fors i de Maria Puig. A la inscripció l’anomenen com “apotechari”22. Dirigí 
la seva carrera professional cap a les colònies espanyoles de les Amèriques. L’any 
1817 es localitza la petició de permís per viatjar cap a L’Havana, de Pau Pons, 
un jove vigatà de 20 anys, per treballar a la “botica de Liborio Fors”23. El seu 
establiment a l’illa de Cuba degué ser fructífer, doncs uns trenta anys després, 
concretament l’any 1848, apareix com a professional del sector mèdic, inscrit a 
una publicació científica de caràcter oftalmològic24. 

Retornant a la relació de Joan Antoni Fors i la vila de Canet, sabem gràcies al 
treball del Ramon Jordi (1996), que Fors posseïa una apotecaria a Canet de 
Mar al carrer “Caldeta Alta cerca de la Riera”. Aquest carrer avui dia encara 
existeix, reanomenat com “Carrer de la Caldeta”. Es troba paral·lel a la Carretera 
Nacional II pel seu pas pel centre de Canet, i limita perpendicularment a la Riera 
Sant Domènec. Però lamentablement, no ha quedat constància de la localització 
concreta de quina casa era on Fors tenia el seu establiment. Si però ha quedat 
documentat que, anys després, vers el 1853, la seva filla Maria Anna Fors i 
Puig encara pagava la contribució per una casa “en la calle Caldeta Alta” sense 
especificar numeració25.

Del matrimoni entre Joan Antoni Fors i Maria Puig s’han trobat quatre fills. 
Curiosament, per les dades aportades en els baptismes d’aquests, podem deduir 
que la seva residència era indistintament a Canet i a Barcelona. Possiblement pel 
fet de tenir oficina a ambdues localitats. D’aquesta manera localitzem el primer 
i el tercer fill batejats a Canet, mentre que el segon (que era una filla) i el quart, 
foren batejats inicialment a Barcelona, però reinscrits també a la parròquia de 
Canet.

Així trobem al primogènit, en Joan Fors i Puig, batejat a Canet el dia 31 de març 
de 1813, essent-ne padrins, el seu oncle patern Llibori Fors, apotecari, i una tia 
materna, na Francisca Puig i Sans26. 

Uns anys després, el 21 de febrer del 1819, es batejà a Joaquim Fors i Puig, 
essent padrins els avis materns, el mestre d’aixa Josep Puig i la seva muller 
Francisca Sans27.

Aquell mateix any 1819, el 15 d’agost, s’inscrigué el baptisme d’Anna Fors i 
Puig. Aquest sols fou un acte d’inscripció, doncs el baptisme real ja havia estat 
formalitzat dos anys abans pel rector de l’església de Santa Maria del Pi de 
Barcelona. L’anotació diu així:

“Se me ha presentat una partida de baptisme en res borrada ni esmenada, no 
dubtosa, si en tota reglada, firmada y signada per lo Rnt. Dr. Gaspar Fuster Pbre 
y Rector de la Parroquial Iglesia de Santa Maria del Pi, de la ciutat de Barcelona, 
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que literalment es com se segueix: Certifico y dono fe que en el llibre quaranta 
set de baptismes que comença lo any mil vuitcents disset, no conclòs, pàgina 
doscents y vuit, guardat en est arxiu, entre altres hi ha esta partida= Als vint i 
cinc de agost de mil vuitcents disset, he batejat a Anna, Agustina, Alberta, filla 
de Joan Forts y Cornet apotecari natural de Barcelona, y de Maria Puig i Sans, 
natural de Canet de Mar, conjugues. Fou padrina Agustina Jousellin, donsella, y 
per comissió y poder de ella, tingué la criatura Rosa Lababré viuda = Pere Feliu, 
prevere i Vicari del Pi. Vere Joseph Figueras y Pujolar, prevere Vicari perpetuo de 
Canet de Mar”28.

I finalment, el 18 de juliol del 1821, es torna a inscriure una altra partida de 
baptisme, amb celebració original realitzada pel juny d’aquell mateix any a la 
l’església parroquial de Santa Maria del Mar. En aquest cas el nadó es deia Ramon 
Fors i Puig, i n’eren padrins els oncles paterns, és a dir el matrimoni format pel 
Doctor Ramon Fors i Cornet, catedràtic del col·legi nacional de Farmàcia, i la 
seva muller Paula Carbonell29. Gràcies a una petita aportació del vicari Figueras 
de Canet, sabem que per aquelles dates, la família Fors-Puig residia a Canet, 
doncs d’entre el text es pot llegir:“dels propis pares vehins de esta parròquia”. 
Igualment, també es desprèn que Fors i Cornet exercia de farmacèutic en aquesta 
vila doncs l’anomena com “farmacèutich de Canet de Mar”. L’anotació diu així:

“Se me ha presentat una autèntica partida de baptisme en deguda forma, i en 
res duptosa y requerint dels propis pares vehins de esta parròquia la continuo 
i és com se segueix: =Als set de juny de mil vuitcents vint i hu he batejat amb 
llicència en las fonts baptismals de la parroquial Iglesia de Santa Maria del Mar 
a Ramón de Penyafort, Pau, lluís Gonzaga, nat lo dia antes, fill llegitim i natural 
de Jaon Fors i Cornet, farmacèutich de Canet de Mar, natural de Barcelona, i de 
Maria Puig i Sans, natural de Canet de Mar. Foren padrins el Dr. Dn. Ramón Fors 
i Cornet catedratich del col·legit nacional de Farmàcia, natural de Barcelona, y 
Doña Paula Fors i Carbonell, conjugues. Joan Gil i Fors prevere i beneficiat de 
Sant Jaume= esta autèntica partida de me ha presentat rubricada i signada per 
lo Rnt Emanuel Huguet i Llorenç, prevere majordom de la Parroquial Iglesia de 
Santa Maria del Mar de la ciutat de Barcelona, en lo dia vint i dos de juny del mil 
vuitcents vint i hu. Ysta est Joseph Figueras i Pujolar, prevere i vicari perpetu”30.

Malgrat que l’última anotació referent a Joan Antoni Fors el situï exercint de 
farmacèutic a Canet, se’l documenta l’any 1847, junt amb el seu fill Joaquim, 
amb una oficina de farmàcia al carrer Espaseria número 5 de Barcelona31.

L’última dada referent a Joan Antoni Fors i Cornet és que morí el 19 de març del 
1851, a l’edat de seixanta dos anys, essent vidu de “Dña. Maria Puig”. La causa 
de la defunció se l’identifica com “catarro pulmonar cronico”, i se’l referència com 
Doctor en medicina i cirurgia (fig. 5). L’anotació també ens aporta la dada d’on 
residia, i és que no havia deixat el barri de la Ribera de Barcelona on nasqué i on 
tenia la farmàcia, doncs vivia al mateix carrer Espaseria al primer pis de la casa 
número 1632. 
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Hem pogut trobar també alguna informació més del seu fill Joaquim, que seguí 
les passes del pare i exercí de farmacèutic. Com esmentàvem anteriorment, l’any 
1847 se’l troba regentant junt al seu pare l’oficina de farmàcia a Espaseria 5, però 
a la Guía General de Barcelona, de l’any 1849, apareix inscrit com a “Boticario”, 
regint l’oficina familiar sense que s’esmenti ja al seu pare33. Segurament ja havia 
agafat el relleu dels negocis familiars, presumiblement per la malaltia del seu 
pare, que, com s’ha comentat anteriorment moriria dos anys després a causa 
d’una llarga malaltia pulmonar.

L’any 1844 se’l troba com a soci i membre de junta de l’actual Liceu, anomenat 
aleshores com “Liceo filarmónico-dramático Barcelonés, titulado de Isabel 
Segunda”.34

Igualment com feren els seus pares, conservà i amplià paulatinament el patrimoni 
familiar. D’aquesta manera es localitza la fitxa del llibre d’amillaraments i 
propietaris de Canet de Mar de l’any 1853, on Joaquim Fors i Puig consta com 
a propietari d’una finca rústica al paratge canetenc de “Valldepera”, conreada 
de vinya i garrofers. Però també amb nombroses propietats urbanes, com quatre 
cases al carrer Abell Baix, una d’elles en construcció, dues cases al Torrent de 
Lledoners, i una al carrer Sant Jaume. Tanmateix, el seu patrimoni no s’estancà, 
doncs l’any 1861 se li afegí per compra, una casa al carrer Abell Alt, que havia 
pertanyut al prevere canetenc Rnt. Francesc Cruanyes. També es localitza un 
increment de riquesa, i per conseqüent majors impostos, per haver dotat, a finals 

Fig. 5. Registre de defunció de Joan Antoni Fors i Cornet (1851). Llibre 1 - inscripció 802
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del segle xIx, “d’aigua viva” a alguns dels seus habitatges. És a dir, proporcionar-
los aigua corrent, mitjançant un cost periòdic als propietaris i/o gestors, pel 
subministrament de les aigües que procedien de nombroses mines subterrànies 
que abastien part de la població35. 

Joaquim Fors i Puig residí habitualment a Canet, on morí a l’edat de quaranta-sis 
anys el 26 de desembre del 1865, essent solter. Digne del seu estatus social, 
el seu òbit no fou gaire usual per l’època, doncs se li celebrà un enterrament de 
“primera classe”36. A la seva inscripció se l’especifica com “medico farmacéutico”. 
Segons es documenta, no formalitzà testament, i, per tant, no s’ha pogut localitzar 
i seguir el rastre de la diversificació de les seves propietats, en especial l’oficina 
de farmàcia que havia heretat del seu pare al carrer Espaseria de Barcelona. 
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GENEALOGIA FORS-PUIG

Per finalitzar el nostre treball presentem la genealogia de la família de Joan 
Antoni Fors i Cornet que hem pogut elaborar a partir de la nostra recerca. 
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CONCLUSIONS

Després de la cerca documental realitzada podem concloure que Joan Antoni 
Fors i Cornet va nàixer a Barcelona cap a l’any 1789 i va morir a la mateixa ciutat 
l’any 1851, a l’edat de 62 anys.

Era farmacèutic, metge i cirurgià com consta a les diferents documentacions 
estudiades. Va exercir com a farmacèutic militar a la Guerra de la Independència 
(1808-1814). L’any 1850 ens indica que era Segon Ajudant de Farmàcia de 
l’exèrcit amb dret a dur l’uniforme d’aquest grau. 

Joan Antoni Fors sempre va estar vinculat al barri Barceloní de la Ribera, barri 
en el que possiblement va néixer i on sabem que fou batejat a Santa Maria del 
Mar. També l’hem trobat vinculat a aquest barri, i en concret al carrer Espaseria, 
on consta que l’any 1837 hi tenia una oficina de farmàcia al número 15, oficina 
que traslladaria al número 5 del mateix carrer on es localitza aquest establiment 
l’any 1847 i 1850. L’any 1847 la farmàcia apareix regentada per ell i el seu fill 
Joaquim Fors i Puig, i l’any 1850 ja només pel seu fill. En el moment de la seva 
mort, consta que Joan Antoni vivia a número 16 del mateix carrer Espaseria.

Altre indret al que sempre va estat vinculat Joan Antoni Fors i la seva família fou 
Canet de Mar. Sabem que s’hi va casar el 1812 amb la canetenca Maria Puig, 
i d’on ja procedia el seu pare Llibori Fors. Del matrimoni van nàixer quatre fills 
(tres nois i una noia) i foren batejats a Barcelona i Canet de Mar; el que ens 
indica, com dèiem, que mai es va trencar a vinculació de la família amb Canet. 
També a Canet sabem que hi va tenir una farmàcia al carrer Caldeta Alta (actual 
Caldeta). 

Podem afirmar que Joan Antoni era germà de Raimon Fors i Cornet (1791-1859), 
important farmacèutic de la primera meitat del segle xIx. També un altre germà, 
Llibori Fors, fou farmacèutic i s’establí a L’Habana.

Joaquim Fors i Puig (1819-1865), qui segons consta al l’Arxiu de Canet de Mar 
era metge i farmacèutic en el moment del seu òbit. No va deixar descendència ni 
testament el que no ens ha permès poder seguir el destí de l’oficina de farmàcia 
que heretà del seu pare Joan Antoni Fors.

Agraïments. Volem agrair al Centro de Estudis Sant Cebrià (CESC) l’haver-nos 
permès la consulta i reproducció de les imatges de exemplar del Botiquín de Joan 
Antoni Fors i Cornet, pertanyent al seu fons documental.
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URL: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/vapor/id/401/show/400

NOTES

1  Raimon Fors i Cornet (també anomenat Ramon en les fonts), fou un important 
farmacèutic sobre el qual Carmen Bofill Pellicer, realitzà en 1979 la Tesina titulada 
Dr. Fors y Cornet, primer catedrático de Farmacia Experimental (sota la direcció del 
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Dr. J. L. Gómez Caamaño i la Dra. Anna M. Carmona i Cornet) i la Tesi Doctoral 
raimundo Fors y Cornet, 1791-1859 y su aportación a la farmacia galènica l’any 
1984, dirigida per la Dra. Anna M. Carmona i Cornet. Departament d’Història de la 
Farmàcia i Legislació Farmacèutica, Universitat de Barcelona.

2  El carrer Espaseria (pel gremi d’espasers, com consta a la placa del carrer) es troba 
situat al barri barceloní de la Ribera. És un petit carrer que s’estén entre el carrer de 
Santa Maria i Pla de Palau. Segons la numeració actual, el número 15 és l’últim edifici 
que fa cantonada amb Pla de Palau. 

3  Pot consultar-se a: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000118951&page=1

4  La primera edició constava de 90 pàgines, segons la fitxa del Col·lectiu de les 
Universitats de Catalunya (http://ccuc.cbuc.cat/search~S23*cat?/aFors/afors/1%2C-
1%2C0%2CE/frameset&FF=afors+y+cornet+juan+antonio&1%2C1%2C)

5  Fors incorpora una nota a peu de pàgina on indica que la farmàcia es trobava al 
carrer Espaseria 5. No sabem exactament si es tracta d’un error tipogràfic, ja que a 
la portada del Botiquín consta el número 15, o si és que l’oficina de farmàcia es va 
traslladar posteriorment. En la seva Tesi Doctoral, Joan Fuster transcriu (2004, p. 
515) la “Llista d’electors de la ciutat de Barcelona en el cens electoral de 1847 amb 
especificació de les contribucions i liquidacions per subsidi d’indústria i territorial”, on 
consta que Joaquim Fors i Puig (un dels fills de Joan Antoni Fors) tenia una tenda al 
carrer Espaseria 5, el que sembla indicar que l’oficina de farmàcia va ser traslladada 
a aquest número del mateix carrer on es trobava originàriament. També consta que 
la mateixa tenda pertanyia a Joan Antoni Fors i Corrié; considerem que es tracta d’un 
error tipogràfic i que es fa referència a Joan Antoni Fors i Cornet qui regentaria en 
aquell temps (tres anys abans de la publicació de la tercera edició del Prontuario) la 
farmàcia conjuntament amb el seu fill. 

6  reglamento General para el Gobierno y régimen facultativo del cuerpo de Médico-
Cirujanos del Ejército (1929). Madrid: Imprenta Real (pot consultar-se en obert a 
través de Google llibres-Google Play)

7  Pot consultar-se aquest reglamento en obert a la Biblioteca Virtual de Defensa (http://
bibliotecavirtualdefensa.es/) 

8  Segons es desprèn del seu registre de defunció de 1851 on s’indica que tenia al morir 
62 anys. 

9  Segons les dades consultades, l’any 1812 ja era difunt. Tot i que inicialment no 
es localitza el seu segon cognom, la tesi doctoral de Carmen Bofill Pellicer, sobre 
“raimundo Fors y Cornet, 1791-1859 y su aportación a la farmacia galénica” 
(1984), ens treu de dubtes afirmant que Raimon Fors i Cornet (qui era germà de Joan 
Antoni, com hem pogut constatar) era nét per via paterna dels canetencs Josep Fors 
i de Maria Gofau.

10 Filla dels barcelonins Josep Cornet i de Rosa Arisa. Segons les dades consultades, 
l’any 1812 ja era difunta.

11  Malgrat que dels vuit fills del matrimoni format per Josep Fors Pujades amb Maria 
Gofau xiqués, cinc foren nois, no s’ha localitzat cap que portés per nom de baptisme 
el de Llibori. Pel contrari entre el primer i segon terç del segle xVIII només es localitza 
a Canet el baptisme d’un nou nat anomenat Pau-Llibori Fors, fill de Narcís Fors Vallalta 
i de Maria Pujadas, batejat a la parròquia de Canet l’any 1763. Es descarta que fos 
aquest personatges pel fet que emmaridà a Canet l’any 1787 amb Caterina Peix i 
Marges, i morí a la mateix població l’any 1848.
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Tot fa pensar, però, que l’anomenat “Llibori Fors” es tractaria de Francesc Fors Gofau, 
batejat l’any 1740, casat en primeres núpcies l’any 1760 amb la canetenca Caterina 
Paratge Soler (Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre esposalles 03 – full 10), i 
en segones núpcies l’any 1768 amb Teresa Murtra Carbonell, aleshores reanomenat 
com a Pau Fors (Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre esposalles 03 – full 76). 
És curiós que, a l’Arxiu Parroquial de Canet es conserva un certificat de matrimoni 
emès pel rector l’any següent de celebrar-se la cerimònia (1769 - Arxiu Parroquial 
de Canet de Mar – Matri-04 – full 1). Aquesta dada, i el fet de no localitzar-se la 
defunció de cap dels dos esposos a Canet de Mar, obre la possibilitat que traslladessin 
la seva residència a Barcelona, cercant potser millores laborals, i allí una vegada vidu, 
es tornés a casar amb la barcelonina Rosa Cornet i Arisa. Igualment, es descarta la 
possibilitat d’error amb algun dels seus germans, doncs tres d’ells moriren albats, 
Joan, l’any 1749 amb 4 anys, Salvador, l’any 1748 amb 1 any, i Joan-Pau, l’any 
1738 amb també 1 any. L’altre germà restant, el gran, anomenat Josep, nasqué l’any 
1735, emmaridà a Canet l’any 1763 amb Francesca Cervià Niella, i morí a la mateixa 
població l’any 1802.

12 S’han documentat genealògicament als teixidors de lli: Josep Fors i Julià (*1670-
+1751), que era el pare de Josep Fors i Pujades, a Jeroni Fors, que emmaridà l’any 
1649 amb Caterina Julià, i que foren pares de Josep Fors i Julià. I a Jacint Fors, marit 
de Magdalena, que traspassà l’any 1679, i que era el pare de Jeroni Fors.

13 “Als dos de juliol de mil vuit cents dotze en esta vila de Canet de Mar, Bisbat de 
Gerona, lo reverent Bernat Milans prevere i resident de dita Iglesia, amb llicència 
expressa del párroco, havent-la est obtingut de la Cúria ecclesiàstica de Gerona, 
expedida als vint y nou de juny de dit any, ha unit en matrimoni a Joan Fors, jove 
apotecari natural de la parroquia de Santa Maria del Mar de Barcelona, habitant en 
Arenys de Mar, Bisbat de Girona; fill legitim i natural de llibori Fors fabricant de 
cintes, i de rosa Cornet, conjugues difunts de Barcelona, de una part, i Maria Puig i 
Sans, doncella filla legitima i natural de Joseph Puig mestre d’aixa difunt, i de Maria 
Francisca Sans, conjugue vivent, estos de Canet de Mar. Foren testimonis Josep 
Puig, Dr. en medicina i Salvador Mora, escolà també de Canet. Ista est: Pere nadal 
Pbre y vicari.”(Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre esposalles 04 – full 83).

14 En el seu article de 1996, el Dr. Ramon Jordi (p. 133) dubtava del parentiu entre 
Joan Antoni i Raimon Fors, ja que esmenta podien ser germans o cosins. Creiem que 
podem afirmar sens dubte que eren germans atenent a la documentació estudiada. En 
el registre de defunció d’ambdós trobem que els noms del pare i la mere coincideixen. 
En l’Arxiu Parroquail de Canet consta que Raimon Fors actuà com a padrí de baptisme 
del seu nebot Ramon Fors i Puig  (un dels fills de Joan Antoni). Per altra banda 
Bofill Pellicer (1984, p. 57) ens indica que Maria Puig (que sabem era la muller de 
Joan Antoni), es desplaçà l’any 1817 a la ciutat de Madrid amb citació del “Síndico 
Procurador General”, on actuà com a testimoni de “buena vida y costumbres” del seu 
cunyat Raimon Fors i Cornet per tal que pogués opositar a Catedràtic. 

15 Segons consta a la Tesi Doctoral de Carmen Bofill Pellicer (1984, p. 23). Aquesta 
autora, reprodueix la Fe de Baptisme de Raimon Fors:

“Als vuit de Janer de mil set cents noranta y hu per mi infrascrit, fonch batejat 
ramon Chistofol Fracº fill legítim y natural de libori Fors Perxer y de rosa Cornet 
Conjuga, foran padrins ramón Cornet jove Sombrerer y rosa viuda de Chistofol víu 
Comerciant. D. Esteve oms Presbítero y vicario perpetou.”

Com veiem en aquets text, s’esmenta que el pare de Raimon Fors tenia com a segon 
cognom Perxer. En altre document de 1814 transcrit a aquesta mateixa tesi (p. 32) 
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es diu que els pares de Raimon Fors eren Liborio Fors y Gufau i Rosa Fors y Cornet. 
Com hem esmentat anteriorment, segons les font per nosaltres consultades, creiem 
que l’opció més probable és que el pare de Raimon i Joan Antoni Fors fos Llibori Fors 
i Gufau. 

16 Arxiu Parroquial de Canet – llibre de baptismes 12 – full 329. Inscripció de baptisme 
de Ramon Fors i Puig.

17 Saurí i Matas, 1849, p. 254.

18 Aquesta és la dada que consta a la Tesi de Fuster (2004) en a “Llista d’electors de la 
ciutat de Barcelona en el cens electoral de 1847 amb especificació de les contribucions 
i liquidacions per subsidi d’indústria i territorial” transcrita. Aquesta informació 
coincideix amb la que consta a Saurí i Matas a la Guía General de Barcelona de 1849 
(p. 254),els quals fan una relació d’apotecaris consta Ramon Fors, “Platería” 30. 
Trobem, però, que Bofill, en la seva Tesi Doctoral (1984), ens dirà que segons consta 
“en la relación de Boticas de l’any 1834” es trobava a “Platería” 4. Com en el cas de 
la farmàcia del seu germà, potser Raimon va traslladar la seva oficina de farmàcia a 
un nou immoble en el mateix carrer. 

19 Inscripció de la defunció de “Raymundo Fors y Cornet”, Barcelona 28 de novembre 
de 1859. Inscripció número 377 del registre Civil de Barcelona d’aquell any, full 94 – 
Extret de la web: https://familysearch.org/

20 Arxiu Contemporani de Barcelona – Comissió de Governació – 11 d’agost de 1842 – 
Expedient: A-1185 – Signatura Topogràfica: 4E0201C39396.

21  Els dos Toms d’aquest llibre poden consultar-se en format e-book a través de Google 
llibres-Google Play.

22 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre baptismes 12 – full 76

23 Tornero, 1989, p. 264.

24 Gonzales y Morillas (1848) a la “Lista de los Señores suscritores á esta obra”. 

25 Arxiu Municipal de Canet de Mar – Llibre Amillaraments de Canet de Mar 1853 – 
inscripció nº 184 de finques urbanes.

26 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre de baptismes 12 – full 76

27 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre de baptismes 12 – full 320

28 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre de baptismes 12 – full 340

29 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – llibre de baptismes 12 – full 399

30 Arxiu parroquial de Canet de Mar – llibre de baptismes 12 – full 399

31 Veure nota 5.

32 Inscripció de la defunció de “Juan Antonio Andrés Fors y Cornet”, Barcelona 19 de 
març de 1851. Inscripció número 802 del registre Civil de Barcelona d’aquell any.– 
Extret de la web: https://familysearch.org/

33 Saurí i Matas, 1849 , p. 254.

34 Dipòsit digital de la UAB. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/societatliceu/
societatliceuadm/1863/117266/varia_10584@societatliceu.pdf

35 Arxiu Municipal de Canet de Mar – Llibre Amillaraments de Canet de Mar 1853 – 
inscripció nº 167 propietats rústiques i urbanes.

36 Arxiu Parroquial de Canet de Mar – Òbits – Llibre 11 de difunts – full 173:  “En el día 
veinte y seis de Diciembre del año mil ochocientos sesenta y cinco, en esta villa de 
Canet de Mar, diócesis de Gerona y provincia de Barcelona, murió Dn. Joaquín Fors 
medico farmacéutico, natural de esta villa, de edad cuarenta y seis años, de estado 
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soltero, hijo legítimo de los consortes difuntos D. Juan Fors y Cornet, natural de 
Barcelona, y María Puig, natural de esta villa. Se le administró la santa absolución y 
extremaunción. Su cadáver fue sepultado dos días después en el cementerio público 
de la misma, habiéndose celebrado dos oficios de entierro de primera clase. no se 
denunció testamento. Jaime Dorca, cura párroco.”
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ASSAJOS TERAPÈUTICS I LA MANERA DE GESTIONAR LES AIGÜES MINERALS  
DE SANTA CREU D’OLORDE, PROVINCIA DE BARCELONA,  
SEGONS  DOCUMENTS DE JOSÉ FAURA I PEDRO PUJADOR  

REFERITS A LA REIAL  ACADÈMIA DE MEDICINA I CIRURGIA DE CADIS EL 1854

rUIz  vEGA, Paloma  
Departamento  de Historia  de  la  Ciencia. Facultad de Medicina. Universidad de Cádiz. 
Académica Correspondiente de la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a Cádiz.

resumen: El doctor en Medicina y Cirugía José Faura y Canals y el médico cirujano Pedro 
Pujador y Graells, realizaron conjuntamente investigaciones físico-químico-médicas 
sobre las aguas minerales de Santa Cruz de olorde, provincia de Barcelona y partido 
judicial de San Feliu de llobregat. los facultativos médicos Faura y Pujador remiten en 
1854 los documentos correspondientes a la Terapéutica y condiciones de uso de las 
aguas minerales de olorde a la real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, referidos 
documentos constituyen la Memoria impresa fuente de nuestro trabajo.

Palabras clave: Terapéutica, Investigaciones físico-químico-médicas.

resum: El doctor en medicina i cirurgia Joseph Faura i Canals i el metge cirurgià Pedro 
Pujador i Graells, realitzaren investigacions físic-químic-mèdiques sobre les aigües 
minerals de Santa Creu d’olorda, província de Barcelona i el partit judicial de Sant Feliu 
de llobregat. Els facultatius metges Faura i Pujador remeten el 1854 els documents 
corresponents a la Terapèutica i condicions d’ús de les aigües minerals d’olorda a la 
reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Cadis, aquests documents constitueixen la 
Memòria impresa font del nostre treball.

Paraules clau:  Terapèutica, Investigacions físic-químic-mèdiques.

INTRODUCCIÓN

Los facultativos médicos José Faura y Pedro Pujador remiten en 1854 a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, una  Memoria impresa fuente de 
nuestro trabajo correspondiente a la Terapéutica y condiciones de uso de las 
aguas minerales de Olorde.

El doctor en Medicina y Cirugía José Faura y Canals y el médico cirujano Pedro 
Pujador y Graells, refieren que actuaron con mucha prudencia en el diseño del 
método de administración de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde, 
atendiendo a los agentes modificadores y a la diferente forma de actuar de estos, 
aspectos sobre los que el médico es la única persona que tiene competencia 
para dictaminar; exponen las normas que han observado en la realización de los 
ensayos de las aguas minerales de Santa Cruz de olorde; detallan  los ensayos 
terapéuticos según las normas observadas, y el resultado de sus propios trabajos, 
en los que refieren las cantidades mineralizadoras.



Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 199-206, ISSN: 0213-0718

Paloma  Ruiz  Vega

200    

MATERIAL Y MÉTODO

El material se compone de la memoria  Investigaciones Físico-Químico-Médicas 
sobre las aguas minerales de Santa Cruz de olorde, provincia de Barcelona, 
partido judicial de San Feliu de llobregat (1), cuyos autores son el doctor en 
Medicina y Cirugía José Faura y Canals y el médico cirujano Pedro Pujador y 
Graells. Las fuentes  primarias utilizados son Legajos de Oficios (2)-(3), de 
Registros (4) y de Memorias de la Real Acadèmia de Medicina y Cirurgía de 
Cádiz; el reglamento de la Sociedad Médica de Cádiz (5); el reglamento  de la 
Sociedad Médico-Quirúrgica (6), y el reglamento  para el régimen  literario e 
interior de las reales Academias de Medicina y Cirugía del reino (7).

Se hace la descripción de los “Ensayos terapéuticos y método de administración  
de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde en 1854”, según  la memoria 
base del trabajo, así como el análisis crítico según la bibliografía de la época.     

RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Introducción al Método de administración de las aguas. 

 El doctor en Medicina y Cirugía José Faura y Canals y el médico cirujano Pedro 
Pujador y Graells, refieren que actuaron con mucha prudencia en el diseño del 
método de administración de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde, 
atendiendo a los agentes modificadores y a la diferente forma de actuar de estos, 
aspectos sobre los que el médico es la única persona que tiene competencia para 
dictaminar:

“Abroquelados con las garantías que preceden, emprendimos los ensayos, no 
sin tomar antes en cuenta lo tan sabiamente aconsejados por aquel axioma 
terapéutico, non nocere maximi momenti est in Medicina, razón por la cual 
procedimos muy cautelosos en el modo y forma de plantear el método de 
administrar las aguas.

Difícil es por cierto trazar un método, que presida la aplicación del tratamiento, 
que nos ocupa, y al cual deba estrictamente someterse los Profesores, en la 
curación de sus enfermos. Muchísimos son los agentes modificadores y diferente 
la influencia que estos ejercen, de cuyo juicio solo el médico es el árbitro y 
competente juez. Por lo mismo se está lejos de pretender formular una pauta, á 
la cual deban ciega y rutinariamente atenerse  los facultativos, en la prescripción 
de las citadas aguas.” (8)

B. Reglas prácticas de los ensayos de las aguas minerales de Santa Cruz de 
Olorde

Faura y Canals y Pujador  y Graells exponen las normas que han observado en 
la realización de los ensayos de las aguas minerales de Santa Cruz de olorde:

“Nos concentraremos a manifestar con la franqueza propia del objeto, las reglas 
que se observaron en la práctica de los ensayos. 
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En este concepto, habida razón del temperamento, susceptibilidad del enfermo, 
naturaleza del afecto y demás circunstancias apreciables, se daba principio 
generalmente al tratamiento, propinando de medio á un cuartillo de agua en 
ayunas el primer día. Si se observaba tolerancia, se seguía tomando igual cantidad 
al siguiente, y luego por la tarde á las tres ó cuatro horas de haber comido, se 
repetía igual dosis. En caso de no sentarle bien al paciente, se disminuía esta, 
ó bien se debilitaba poniéndola agua común. Al tercer día se duplicaba por la 
mañana la cantidad del día anterior, y dejaba de tomarse por la tarde. En cuarto, 
se administraba igual dosis y con las mismas precauciones mañana y tarde, y así 
progresivamente se iba acreciendo por grados, hasta tomar seis cuartillos por día, 
repartidos en las dos tomas.

Á algunos enfermos se les aconsejó con provecho interrumpieran por algunos 
días de medicación.

Si el estómago no toleraba las aguas en ayunas, se administraban estas después 
de tomado el chocolate, una sopa ú otro equivalente y con esto se lograba 
comúnmente el objeto.

Se permitía el alimento á los pacientes, luego de transcurrido una hora de la 
bebida.

Se encargaba a los pacientes, cuyos estómagos se resentían notablemente de la 
ingrata impresión de las aguas, que usaran caldos de sustancias animales y que 
se abstuvieran de todo alimento sólido, hasta haberse disipado aquel especial 
estímulo, cuya duración, por regla general, era de una á tres horas.

El régimen de vida que generalmente se prescribía á los enfermos, guardaba 
armonía con la naturaleza de la afección y el estado de fuerzas digestivas, 
teniendo siempre presentes los hábitos ordinarios y las exigencias del apetito.

Por fin administramos estas aguas, con mas ó menos provecho, bajo diferentes 
y aun opuestas temperaturas, sin embargo cumple advertir, que aquellas son 
más constantes y saturadas de los principios mineralizadores en verano, que 
en invierno, y que su composición se resiente de la mudanza de estaciones y 
cambios atmosféricos, resultando bien probada su subordinación á las leyes 
del poderoso agente y universal modificador de la naturaleza, la electricidad, 
cuyas vicisitudes, sacudimientos y oscilaciones operan en las citadas aguas muy 
notable alteración, referente á la gradación de los elementos constituyentes de 
las mismas.” (9)

C. Ensayos terapéuticos de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde

Faura y Canals y  Pujador y Graells exponen los ensayos terapéuticos según las 
normas observadas:

“Con la observancia de las reglas que dejamos sentadas procedimos á los ensayos 
terapéuticos
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En junio de 1852 tuvieron estos comienzos, cuya prosecución fue interrumpida 
en setiembre inmediato, en razón de que los derrubios y hundimientos, que 
sobrevinieron á la espresada mina, obstruyeron é inutilizaron el manantial.

Posteriormente en julio del próximo pasado año, rehabilitada aquella y obtenida 
otra vez el agua en su estado primitivo, continuamos los ensayos, de cuyos 
resultados, no siendo fácil trasladar el cuerpo de las observaciones que llevamos 
registradas, resumiremos lo que de estas se desprende. 

Doscientos ocho son los enfermos de diferente sexo, edades y condiciones, que 
hemos medicado con las citadas aguas. 

De los principios mineralizadores de estas y de los datos adquiridos antes de 
principiar los ensayos, nos pareció razonado considerar en las mismas, una 
virtud eminentemente tónica, excitante y desobstruente.

Con arreglo a esta idea, las administramos con muy notable provecho en la 
convalecencia de cualquier enfermedad que fuese seguida de inapetencia por 
causa de atonía ó  pereza de los órganos digestivos; para resolver las obstrucciones 
é infartos de las vísceras abdominales, que suelen acompañar y sostener las 
calenturas intermitentes y para prevenir la recidivas de estas.

Fueron igualmente trasladadas con feliz éxito las dispepsias, gastralgias, 
hepatitis crónicas, vómitos espasmódicos, y otras afecciones del aparato gástrico 
abdominal, á quienes no acompañara  un estado de irritación activa bien marcada, 
y que no reconocieran lesión orgánica.

Ha sido coronada de feliz éxito la administración de estas aguas, en la curación 
de la clorosis, blenorragias pasivas y otros afectos de los órganos genitales.

Se han administrado con resultado no tan satisfactorio ni pronunciados, en las 
escrófulas, neuroses, dolores gotosos atónicos, reumas inverterados, y afecciones 
calculosas, después de disipado el estado de agudez.

Se han curado además con este tratamiento, una diabetes sacarina, acompañada 
de anemia y calentura lenta: tres metrorragias pasivas, con edema en las 
extremidades inferiores,  dos afecciones herpéticas que habían resistido a las 
aguas sulfurosas de la Puda.

Finalmente se han empleado ventajosamente aquellas aguas, cuando ha sido 
necesario valerse del método perturbador, para operar una revulsión critica con 
la acertada prescripción de los tónicos y revulsivos.

De los propios apuntes y registros resultan observados los siguientes efectos 
inmediatos.

Primero. Notable mejora de apetito.

Segundo. Aumentadas las excreciones ventrales ó bien de las orinas.

Tercero. Aturdimiento vertiginoso en el cerebro, náuseas ó vómitos en los sujetos 
de constitución endeble y delicada, si tomaban dos ó más cuartillos de agua á 
la vez.
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Esto no obstante, ningún enfermo salió perjudicado de esta medicación, pues que 
los últimos citados efectos, eran muy pasageros y seguidos generalmente  de un 
alivio de la enfermedad principal, el cual se manifestaba por un sentimiento de 
expansión y actividad, que sin hacerse mucho de esperar notaban los pacientes.

Este es el resultado de los ensayos practicados, desprendiéndose del mismo la 
oportunidad de la aplicación terapéutica de las aguas en cuestión.” (10)

Faura y Canals y  Pujador y Graells resumen cuando y de qué forma deben 
administrarse las aguas estudiadas:

“Así pues, en resumen, creemos administrarse en cualquier enfermedad 
crónica, en la que no se observe sequedad de la lengua, ni erizamiento de sus 
papilas nerviosas, calor urente, acre y mordicante en el estómago, contracción 
espasmódica del abdomen, ó por la contraria, elevación dolorosa del mismo, 
orinas muy encendidas, pulso duro, pleno, fuerte y acelerado, constipación de 
vientre con deposiciones de excrementos caprinos, acompañada de tenesmo, 
y finalmente en todas las afecciones, que por su naturaleza no contraindiquen  
la administración de las aguas minerales en general; tales son las agudas, las 
esencialmente nerviosas, vicios orgánicos, supuraciones. etc. debiendo siempre 
tomarse en cuenta, que los contraindicantes de aquellas residen más bien en la 
causa, que en la forma de las enfermedades.

De lo expresado surge naturalmente las reglas, que deben presidir esta medica-
ción, tanto por lo que dice relación con las distintas afecciones patológicas, como 
por lo que mira á las fases y periodos, que recorren las mismas; pues que es 
sabido, que á la irritación más marcada es consecutivo un estado de postración 
manifiesta. Por lo que es de imperiosa necesidad distinguir bien estos dos peri-
odos, para combatir previamente con los medios conducentes al primero, antes 
de proceder á la aplicación de estas aguas, cuya benéfica acción en el segundo 
se manifiesta, reanimando la acción vital de los sólidos, provocando crisis favo-
rables y operando  curaciones asombrosas.

Bien  sabemos, que para emitir un dictámen seguro y definitivo acerca tan impor-
tante espinoso cometido, se requieren conocimientos que no reunimos, y mayor 
copia de datos y observaciones de las que hemos recogido en el limitado plazo, 
que cuenta el estudio de observación, que se nos ha confiado. 

Sin embargo, tomando en consideración, que el diferir la publicidad de los tra-
bajos, podría evitar  perjuicios á la humanidad, y por otra parte, que el hacer 
partícipes de aquellos á los compañeros de profesión, es un medio para ilustrar 
la cuestión y obtener una conclusión, o resultados satisfactorios, nos hemos de-
cidido á presentar á V. E. esta sucinta memoria, llevados del  humanitario fin de 
enriquecer la Terapéutica, denunciando un agente, que tal vez con el tiempo dará 
mayor vuelo á las curaciones debidas al método metasincrítico (11).” (12)

D. Análisis de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde

Faura y Canals y Pujador y Graells exponen el resultado de sus propios trabajos, 
en los que refieren las cantidades mineralizadoras:

Assajos terapèutics i la manera de gestionar les aigües minerals de Santa Creu d’olorda ...

Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 199-206, ISSN: 0213-0718 203



“Al efecto, y para proceder con  mas conocimiento de causa en la prescripción 
de estas aguas, no será de sobras aducir el resultado de los propios trabajos, 
relativos á precisar las cantidades mineralizadoras, las cuales en una libra de 
agua extraída del manantial  el día 22 de Diciembre de 1853, se hallan en las 
proporciones que expresa el siguiente  análisis:

Sulfato ferroso……………. granos   16.55

Sulfato de magnesia……….        “            4.16

Sulfato de cal………………  “            0.276

Cloruro de cal……………..           “            0.55

Cloruro de magnesia………          “            3.17

De los resultados analíticos que en su correspondiente lugar dejamos sentado, se 
desprende que estas aguas no contienen gases libres y por lo mismo estas cir-
cunstancias favorece su transporte á largas distancias, sin resistirse o menosca-
berse la virtud medicinal de que están dotadas; de suerte, que se han observado, 
que en una botella bien respuesta se ha conservado el agua, sin sufrir alteración 
alguna, por espacio de algunos meses, confundiéndose con la recientemente 
sacada del manantial; razón por la que pueden ventajosamente los enfermos uti-
lizarla y ser llevada á domicilio, economizando gastos y molestias de viaje.” (13)

A LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DE CÁDIZ

Faura y Canals y Pujador y Graells concluyen su memoria dirigiéndose a la Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, esperando, que acogerá este trabajo 
como un obsequio, con la benevolencia, que caracteriza su alta consideración, 
con el fin de que dispense a su  obra,  protección e impulso, y firma el documento 
en  Hospitalet de Llobregat el 1 de mayo de 1854:

“Vasto es el campo que todavía ofrece el asunto que nos ocupa, si no temiéramos 
invadir el  vedado y peligroso terreno de las teorías y abusar de la indulgencia de 
la corporación. 

No se oculta á la Academia, aquella máxima del ilustre Sims, á saber que las co-
sas que nos son desconocidas son las que más sufragan para discusión. De esta 
circunstancia se resisten las aguas minerales  en general, cuya acción ó modo 
de obrar en nuestra economía, es un hecho encubierto con el velo del misterio.

Efectivamente, la observación constante evidencia á todas luces, que a pesar de 
los innegables progresos de las ciencias físico-químicas, no ha avanzado mucho 
la Medicina, cuando se la obliga a dar razón cumplida de las curaciones obteni-
das á beneficio de las aguas minerales. Los hechos son ciertos, es una verdad, 
mas las esplicaciones son mancas y raquíticas. Tal es la influencia, que ejerce el 
misterioso principio de la vida, modificando y desvirtuando las leyes, que presi-
den los actos de la química inorgánica.
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Hay más, si examinamos los efectos terapéuticos observados ó bien consecutivos 
a la aplicación de determinadas sustancias preparadas por el arte, veremos ser 
aquellos muy diferentes, de los que se obtienen de las mismas, cuando se admi-
nistran confeccionadas en el reservado laboratorio de la naturaleza, quedando á 
un tiempo demostradas la excelencia y superioridad de las producciones de esta 
y la penuria de medios de investigación, que pone trabas al celo, saber y pacien-
cia de los químicos. ¿Pueden estos acaso asegurar, que las sales descubiertas por 
el análisis, después de destruida por los reactivos se agregación, son las mismas 
que existían en el estado de su combinación natural? ¿No es probable que estas 
sales, sometidas á variadas reacciones y descomposiciones, hayan experimenta-
do un cambio en su naturaleza y por consiguiente en su modo de obrar? ¿Nuevos 
reactivos no podrían, tal vez, descubrir la existencia de otras sustancias, las 
cuales, por la insuficiencia de aquellos, nos pasan enteramente desapercibidas?  
En efecto estas y otras consideraciones, que para no ser difusos omitirémos, han 
arrancado de los químicos más experimentados la franca confesión, de que es 
muy difícil y arriesgado precisar el análisis de las aguas minerales.

De lo expuesto, aparecen con viveza reflejadas las dificultades inherentes al estu-
dio terapéutico de las aguas minerales en general y concretándonos a las que nos 
ocupan, debemos considerarlas comprendida en la regla, en razón del carácter 
particular que reconocemos en las mismas y de las riqueza de su principios cons-
titutivos, motivo por el cual, apoyados con aquel precepto de Baglivio Ars médica 
tota in observationibus, concluiremos, que el mencionado estudio es obra del 
tiempo, porque debe confiarse exclusivamente a la fiel y constante observación 
de los hechos, rechazando de un modo absoluto, por innecesaria y perjudicial, la 
mediación de las seductoras teorías, la cuales, en sentido de Chirac, con referen-
cia a la cuestión, no producen otro efecto, que de satisfacer la curiosidad y acallar 
con un esfuerzo de imaginación, las exigencias del amor propio.

Con arreglo, pues, á estos principios sometemos al filosófico criterio de esa ilustre 
Corporación  el fruto de las observaciones, que con respecto á las aguas mine-
rales de Santa Cruz de Olorde, sin forcejar contra el curso natural de los hechos, 
hemos recogido en el tiempo, modo y forma, que llevamos expuesto, esperando, 
que acogerá V.E. este obsequio, con aquella benevolencia, que es innata en su 
alta consideración, a fin de que se digne dispensar á la comenzada  obra, la pro-
tección e impulso, á que V.E. la considera acreedora; y formalizando la protesta, 
de que el cuadro que presentamos no es acabado ni concluyente, sellaremos el 
escrito, recordando las juiciosas palabras de Séneca en su Epist. 64. De difícil. 
natur. contemplat. Multum adhuc restat operis, multunque restabil, nec ulli 
nato post mille saecula praecludetur occasio, aliquid adhuc adjiciendi.

Hospitalet de Llobregat. Mayo 1 de 1854.” (14)

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo, hemos tratado de hacer un estudio 
fidedigno que trata de los “Ensayos terapéuticos y método de administración de 
las aguas minerales  de Santa Cruz de Olorde en 1854”, según documentación  
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, a  través de una memoria 
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que fue enviada por  el doctor en Medicina y Cirugía José Faura y Canals y el 
médico cirujano Pedro Pujador y Graells, residentes en Hospitalet de Llobregat. 
Se refiere en  esta memoria, que las aguas estudiadas constituyen un agente, que 
contribuirá a las curaciones debidas al método metasincrítico.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS  
(1).- Faura y Canals, J. y Pujador y Graells, P. Investigaciones Físico-Químico-Médicas 

sobre las aguas minerales de Santa Cruz de olarde, provincia de Barcelona, parti-
do judicial de San Feliu de llobregat. Por D.----Dr. en Medicina y Cirugía---- y D.-
---Médico-Cirujano… Barcelona, Impr. de J. oliveres y Monmany, é hijo.1854.Hospi-
talet de Llobregat, 1 de mayo de 1854. Folleto de 23 pp. (210 x 150 mlm.). Leg. de 
Memorias xVIII-25, A.R.A.M.C.C., pp.14-23.

(2) .- Leg. de Oficios xLII (1824-1828)-240, A.R.A.M.C.C.
(3) .- Leg. de Oficios xLII (1824-1828)-243, A.R.A.M.C.C.
(4) .- Leg.   de   Actas ( 1871) : xLIV-3, A.R.A.C.C.
(5) .- Reglamento de la Sociedad Médica de Cádiz. Corregida la portada y sustituida 

la palabra Médica por Médico-Chirúrgica, Manuscrito de 16 pp. + portada en papel 
grueso de color azul, (295 x 210 mlm.); Año de 1816,  Leg. de Memorias LxIII-8, 
A.R.A.M.C.C.

(6).- Reglamento de la Sociedad Médico-Chirúrgica de Cádiz, xVI pp. (295 x 210 mlm.). 
Cádiz: En la Imprenta de D. Manuel Bosch; Año de MDCCCxVIII(1818),  Capítulo I, 
Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. A.R.A.C.C.

(7) .-Reglamento para el régimen literario e interior de las Reales Academias de Medicina 
y Cirugía del Reino, formado por la Real Junta Superior Gubernativa de estas dos partes 
de la ciencia de curar, y aprobado por su Majestad, 104 pp. + 7 pp. (Instrucciones para 
los Subdelegados). Madrid: Imprenta Real; Año de 1830. A.R.A.C.C.

(8).- Loc. cit. (1), p.14.
(9).- Loc. cit. (1), pp.14-16.
(10).- Loc. cit. (1), pp.16-18.
(11).- El método metasincrítico fue muy apreciado por la antigua Escuela Metódica. 

La metasincrisis modifica la sensibilidad del organismo completo. Se aconsejaba en 
las patologías en las que era necesario actuar profundamente sobre la vitalidad del 
organismo. Cf.: Chinchilla, Anastasio. Anales históricos de la Medicina en general, y 
biográfico-bibliográficos de la Española en particular. Valencia. Imprenta de López y 
Compañía.1841.I, p.263.; Ameller y Ros, Ignacio. Elementos de los afectos internos 
que sirven de base a las lecciones que da en su cátedra el Director del Colegio de Medi-
cina y Cirugía de Barcelona. Barcelona. 1840. II, p. 81.; La Abeja Médica. Redactada 
por Una Sociedad de Profesores de Medicina, Cirugía, Farmacia y Ciencias, Barcelona. 
Imprenta de Roberto Torres. 1848, pp. 215-216.; Diccionario de Ciencias médicas, por 
una Sociedad de los más célebres profesores de Europa, traducido al castellano por vari-
os facultativos de la Corte. Madrid. Imprenta de D. Mateo Repullés. 1822, p.168.; Foix 
y Crual, Juan Bautista. Apuntes sobre la Terapéutica General, Examen de las Lecciones 
dadas en la Facultad de Medicina de la Universidad Literaria de Barcelona. Barcelona. 
Pi Ferrer. 1858, p.174. ; Coca y Cirera, Antonio. Tratado de Terapéutica General. Bar-
celona. Imprenta del Diario de Barcelona. 1862. I, p. 249. 

(12).- Loc. cit. (1), pp.18-19.
(13).- Loc. cit. (1), pp.19-20.
(14).- Loc. cit. (1), pp.20-23.

Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 199-206, ISSN: 0213-0718

Paloma  Ruiz  Vega

206    



TOPOGRAFIA I ANÀLISIS D’AIGÜES MINERALS DE SANTA CREU D’OLORDE, 
PROVINCIA DE BARCELONA, SEGONS LA DOCUMENTACIÓ  

DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA I CIRURGIA DE CADIS EL 1854

rUIz  vEGA, Paloma  
Departamento  de  Historia  de  la  Ciencia. UCA. Académica  Correspondiente de la 
real Academia de Medicina de Cataluña en Cádiz.
Acadèmica Corresponent de la reial Acadèmia de Medicina de Catalunya a Cadis.

resum:  la reial Acadèmia de Medicina i cirurgia de Cadis sempre es caracteritza des 
dels seus inicis el 1815 i durant el segle XIX per la recepció de treballs sobre Medicina 
i relacionats amb les Ciències, amb l’objectiu de formar una Història Mèdica nacional.
El propòsit d’aquest treball és el coneixement de la topografia i les propietats físiques i 
químiques i curatives  d’aigües minerals de  Santa Creu d’olorda, mitjançant l’anàlisi.
la font base és un informe imprès de la reial Acadèmia de Barcelona enviat des de 
l’Hospitalet de llobregat el 1854 pel metge José Faura i Pedro Pujador.

Paraules clau: Topografia. Aigües minerals, Santa Creu d’olorda.

resumen: la real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz siempre se caracteriza 
desde sus comienzos en 1815 y durante el siglo XIX por la recepción de trabajos sobre 
Medicina y Ciencias afines con el objetivo de formar una historia médica nacional. 
El propósito de este trabajo es el conocimiento de la Topografía y de las propiedades 
físicas y químicas y curativas de las aguas minerales de Santa Cruz de olorde, a través 
del análisis el 1854. la fuente base es una memoria impresa de la real Academia de 
Barcelona remitida desde Hospitalet de llobregat en 1854 por los médicos José Faura 
y Pedro Pujador. 

Palabras clave: Topografía. Aguas minerales. Santa Cruz de olarde. 

INTRODUCCIÓN 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz tiene su origen (1) en la 
Sociedad Médica de Cádiz, en la Sociedad Médico- Quirúrgica de Cádiz y en la 
Real Academia Médico- Quirúrgica de Cádiz.

El 30 de Septiembre de 1815 fue aprobado el Reglamento de la Sociedad 
Médica(2) de Cádiz, sus Socios Fundadores fueron unos profesores del Real 
Colegio de Cirugía(3) de la Armada entre los que figuran Francisco Javier Laso de 
la Vega, José Benjumeda y Gens, Francisco de Solano de Puga, Ignacio Ameller 
González, Joaquín Solano Pasos, Juan Antonio Iniesta García, Manuel de Navas, 
Leonardo Pérez Martínez y Ramón Fossi y Capdevila.

El Reglamento de la Sociedad Médico-Quirúrgica (4) fue firmado por todos los 
socios el 18 de Abril de 1816 y ratificado el 27 de Enero de 1818. El artículo 
6º; capítulo 1º del Reglamento de 1818 dice: «Será un servicio a la Literatura 
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Española y honorífico a los miembros de esta Corporación, el reunir materiales 
para la formación de una Historia Médica Nacional. Así pues se acogerá con 
aplauso y predilección toda noticia biográfica sobre varones españoles eminentes 
en esta ciencia.

El 23 de Septiembre de 1824, por Real Orden, todas las Academias de España 
son cerradas. El cierre de la Sociedad Médico- Quirúrgica fue terrible en todos los 
aspectos, se perdió un tiempo irrecuperable.

El 16 de Enero de 1828 vuelven a abrirse, por Real Orden todas las academias 
que existían el 7 de Marzo de 1820(5); la Real Junta Superior Gubernativa es 
la encargada de la reorganización de las corporaciones literarias bajo un nuevo 
Reglamento, informando que, mientras este se forma, deben de actuar según los 
Estatutos que tenían aprobados en aquella época. Surge  así la Real Academia 
Médico- Quirúrgica de Cádiz, nombre con el que será conocida hasta 1831. En 
1828 la Real Junta Superior Gubernativa nombra a la Real Academia Médico- 
Quirúrgica (6) su Subdelegada en Cádiz y en los pueblos de la provincia. Tras 
la aprobación por Fernando VII del Reglamento para las Reales Academias (7), 
surge la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, junto a las de Madrid, 
Santiago de Compostela, Valladolid, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, 
Zaragoza y Palma de Mallorca.

MATERIAL Y MÉTODO 

El material está constituido por la fuente base que es una memoria impresa de la 
Real Academia remitida desde Hospitalet de Llobregat en 1854 por los médicos 
José Faura y Pedro Pujador. 

Las fuentes  primarias utilizadas son legajos de Oficios, de Actas y de Memorias 
de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz; los reglamentos de la 
Sociedad Médica de Cádiz y de la Sociedad Médico-Quirúrgica antecedentes  
de la actual Real Academia y el reglamento para el régimen  literario e interior 
de las reales Academias de Medicina y Cirugía del reino. 

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz siempre se caracteriza desde 
sus comienzos en 1815 y durante el siglo xIx por la recepción de trabajos sobre 
Medicina y Ciencias afines con el objetivo de formar una historia médica nacional. 

El propósito de este trabajo es el conocimiento de la Topografía y de las 
propiedades físicas y químicas y curativas de Santa Cruz de Olorde, a través del 
análisis.

Con el fin de organizar en forma lógica el estudio, se establecen dos apartados: el 
primero, basado en datos biográficos de los Drs. José Faura y Pedro Pujador y en 
un segundo apartado, se aborda bajo el prisma del análisis crítico, la descripción 
de la “Topografía y análisis de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde” que 
se expone en la Memoria.
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RESULTADOS Y DISCUSIONES

A. Autores. Memoria.

Los autores de la Memoria son José Faura y Canals y Don Pedro Pujador y Graells.

Don José Faura y Canals, Dr. en Medicina y Cirugía, condecorado con la cruz 
de epidemias y con dos medallas de oro por la Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona, socio corresponsal de varias Academias médico-quirúrgicas y de 
otras Sociedades científicas y filantrópicas. Don Pedro Pujador y Graells, médico-
cirujano, Socio Correspondiente de la citada Academia de Medicina y Cirugía de 
Barcelona y de otras corporaciones científicas. (8). De  estos   Corresponsales  se   
conserva  un  trabajo  literario, Investigaciones Físico-Químico-Médicas sobre 
las aguas minerales de Santa Cruz de olorde, provincia de Barcelona, partido 
judicial de San Feliu de llobregat, que  es  la  memoria (9) base de  este estudio.

B. Topografía y análisis de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde

B.1. Reseña topográfica

Los autores, Faura y Pujador hacen una exposición de la topografía de Santa Cruz 
de Olorde:                        

“En la demarcacion de Santa Cruz de Olorde existe un monte conocido por Puig 
de olorde, cual denominación, siéndonos  forzosos apelar á tradiciones mas 
ó menos antiguas y exactas, (con motivo de haber sido presa de las llamas el 
archivo de dicha parroquia) etimologiza de pico de oro, en razon de haber Anibal 
esplotado una rica mina de este metal en el Sur de dicho monte, en  cuyo punto 
se observa todavía una espaciosa cueva de trescientas y mas varas de estension 
horizontal, con siete bocas ó entradas, muchos pozos terraplenados y varias 
galerias de comunicacion en todas direcciones, cuales son conocidas hoy día con 
el sobrenombre dels encantats.

Dicho monte se halla sito á los 41° 23 min. N. de latitud y a los 8° 23 min. E. 
longitud del meridiano de Cádiz y da principio á la cordillera que encierra el llano 
de Barcelona, de cuya ciudad dista dos leguas, y media del pueblo de Molins de 
Rey. Se haya al N.O. de aquella y al E.N.E. del último. Su altura es de 740 pies 
sobre el nivel del mar. Se compone de rocas de una estratificación variada, cuyos 
bancos rajados en diversas direcciones, están formados en su mayor parte, de 
pizarra arcillo-ferruginosa, cuyos estratos fueron dislocados, cuando la erupción 
de las rocas graníticas que se descubren en algunos puntos por entre su masa y 
principalmente en sus crestas.

En las citadas rocas se observan diferentes gradaciones, ya con referencia á su 
solidez y color, segun el predominio de la arcilla ó del hidróxido de hierro; ya con 
relacion á su textura en las graníticas, procedente del tamaño de los granos y del 
arreglo que tomaron las moléculas en el acto de agregarse.

Encuéntranse además otros minerales, que sin embargo de ser accesorios no 
dejan de ser abundantes; tales son antracitas, cuarzos, piritas ferruginosas, 
sulfatos calizos, la calcedonia jaspe, etc.
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La vista de la montaña presenta una masa  algún tanto breñosa por el N.O y 
S. hallándose aislada por estos puntos y unida por el N.E. á una cordillera de 
montes de tres leguas de estension la cual es cortada por el paso del río Besós. 
Pertenece probablemente este monte, á los terrenos llamados metamórficos ó de 
transición.

Dadas estas sencillas esplicaciones, cumple al objeto indicado continuar una 
noticia de las circunstancias que acompañaron al casual.” (10)

B.2. Manantial   

Faura y Pujador exponen el descubrimiento del manantial:       

 “La presencia de unos  pseudo-lignitos, ó con más propiedad, la existencia de 
una materia negra, opaca y brillante, conocida por algunos con el nombre de ulla 
lustrosa, antracolita, etc. formando bancos irregulares en la parte media inferior 
y al N.O. del citado monte, motivó la creación de una sociedad anónima al objeto 
de esplotar aquel terreno en busca de carbon mineral. En 1851 se principiaron los 
trabajos con ánimo decidido y con una prevención, quizás, demasiado favorable y 
confiada en un feliz éxito. Siguieron aquellos con entusiasmo por mucho tiempo. 
No obstante de ver, que decrecían las probabilidades de encontrar lo que se 
buscaba, pues que desaparecian los seductores cognósticos, á proporcion que 
adelantaban científicos dirigidos. Sin embargo, resolvieron por última prueba, 
abrir una nueva calicata y á la profundidad de cincuenta pies, vieron brotar 
por infiltración una cantidad de agua fria, cristalina é inodora, que seguía la 
direccion de S. á N.O. Constantes en su empeño y dejando desapercibido no 
menos que desestimado el hallazgo, continuaron los trabajos profundizando la 
excavación  hasta los 70 pies, en cuyo estado, después de abierta una galería de 
20 y mas varas, perdieron enteramente las esperanzas de conseguir el fin que se 
propusieron.

En este intervalo, la casualidad hizo que los trabajadores probases aquellas aguas 
y asombrados de su sabor ingrato  dieron conocimiento de ello á sus principales.” 
(11)

B.3. Casos de curación 

Faura y Pujador, hacen una recopilación de los casos de curación producidas por 
las aguas minerales descubiertas:

“Casualmente uno de estos llamado D. José Oliver padecía una gastritis crónica 
muy inveterada, la cual se había resistido á los recursos del arte, por el espacio 
de algunos años, molestando al enfermo, hasta el extremo de hacérsele pesada 
su existencia. En tan apurada situación resolvió por sí y ante sí valerse de dichas 
aguas. Dió principio á la medicación á primeros de marzo 1852, tomándolas en 
Barcelona en dosis muy crecidas, sin observar método alguno, por lo que dice 
relación con la cantidad y horas de bebida. A pesar de este abuso, á los pocos 
días del tratamiento observó mejoraba rápidamente su salud, de suerte que á los 
dos meses de tomar dichas aguas , se halló perfectamente bien, sin que hasta 
el presente se haya visto otra vez incomodado por la enfermedad mentada, no 
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obstante de haber vuelto el paciente á sus hábitos ordinarios. La circunstancia 
de haber conocido al  citado Oliver en el estado de enfermedad, como en el de 
su restablecimiento, nos hizo concebir la idea, de que dicho manantial, podría 
ser considerado como á otro de los elementos ó recursos medicinales, cual idea 
fue tomando mas incremento, robusteciéndola los nuevos datos que la prestaba 
la concurrencia de otros enfermos  y las numerosas curaciones que se lograban 
por dicho medio.

Efectivamente, la virtud de las citadas aguas, en muy poco tiempo se ha 
grangeado mucha popularidad en la comarca del llano del Llobregat y demás 
pueblos vecinos. Entre las varias curaciones casuales obtenidas, se hace muy 
notable la de una mujer vecina de Molins de Rey, llamada Cecilia Soler, la cual, á 
propuesta de la misma y dirigida por un facultativo del pueblo, se libertó con el uso 
de estas aguas, de una gastro-hepatitis que irradiaba con el útero, acompañada 
de calentura lenta, demacración suma, etc. cual afección se había resistido á 
todos los tratamientos empleados en el promedio de dos años de molestias y 
sufrimientos, hallándose la paciente en el caso de desesperar enteramente de 
lograr alivio y mucho menos su total restablecimiento.

Otra observación digna de mentarse, nos ofrece la curación radical de una 
hepatitis crónica, que por espacio de tres años padecía el joven Manuel Grau 
vecino de Bllcarca, cual enfermedad le obligó a guardar cama por mucho tiempo; 
y desconfiando enteramente de su curación, apeló a este medio y logró restablecer 
completamente su salud. 

Con estos antecedentes, de cuya autenticidad estamos seguros y siendo al propio 
tiempo invitados por la Sociedad arriba mentada, á ensayar prácticamente las 
indicadas aguas para la consecuente observación de sus efectos, aceptamos el 
cometido, no sin la expresa condición de practicar previamente su análisis, á lo 
menos cualitativo; operación que fue confiada, separadamente, á los ilustrados 
profesores, los doctores D. Agustín Yañez y D. Jaime Codina, cuyos resultados 
contestes son los continuados en el siguiente ” (12)

B.4. Análisis        

Los resultados de los análisis cualitativos practicados por los doctores D. Agustín 
Yañez y D. Jaime Codina, se exponen en los siguientes párrafos:

B.4.1. Resultados de los análisis de  D. Agustín Yañez

D. Magin Canela, proporciona a D. Agustín Yañez la muestra del agua mineral de 
la fuente que había sido descubierta en el término de Santa Cruz de Olorde, para 
que procediera a su análisis, y que una vez realizado deja constancia del mismo, 
firmando en Barcelona el día 2 de Mayo de 1852:

“ << Habiendo procedido al análisis cualitativo de una agua mineral que me 
fué entregada por  D. Magin Canela, quien me dijo procedía de una fuente 
descubierta poco hace en el término de Santa Cruz de olorde y montaña llamada 
Puig de olorde de esta provincia, partido de San Feliu de Llobregat, he obtenido 
los resultados siguientes:
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El agua es transparente; casi incolora, algo más densa que la destilada, sin olor 
y de sabor estíptico atramentario muy decidido.

Abandonada al contacto del aire empieza á volverse amarillenta, después rojiza 
y turbia, depositando al fin un polvo sutil del mismo color.

Hervida en contacto del aire presenta el mismo fenómeno, pero sin dicho contacto 
no esperimenta alteración.

En ambos casos la agitación acelera y aumenta el efecto.

Analizado el expresado polvillo se ha venido en conocimiento que era sulfato 
férrico básico.

No se ha hallado en ella ninguna sustancia gaseosa, pero no se debe asegurar que 
no la tenga, porqué no venía bien acondicionada del todo. Sin embargo, atendida 
la accion del aire sobre dichas aguas, sus propiedades físicas y composición  
química, es de presumir que al salir del manantial no lo contenían.

Sus principios fijos son sulfato ferroso, sulfato de cal, cloruros cálcico y magnésico, 
estos dos últimos en cantidades muy pequeñas y el primero predominante por 
su proporción de caracteres. Me parece que en el agua examinada podía fijarse, 
a lo menos en doce gramos por libra medicinal, la cantidad de sulfato ferroso.

La presencia de sulfato ferroso dan un carácter particular á estas aguas, 
sabiéndose que en las ferruginosas contienen por lo común el hierro en estado de 
bicarbonato, lo que podrá hacérselas útiles para diferentes enfermedades según 
lo reconozcan los Sres. Profesores de Medicina.

Resulta la otra ventaja de dicha composicion y es que repuesta esta agua en 
botellas llenas y tapadas herméticamente en el mismo manantial, puede ser 
transportada sin alteracion á grandes distancias y conservar indefinidamente su 
carácter ferruginoso; y en todo caso la coloración, enturbiamiento y disposición 
del precipitado serán las señales sensibles de que estarán alteradas. –Barcelona 
2 de Mayo de 1852. —Agustín Yañez >>.”(13)

B.4.2. Resultados de los análisis de  D. Jaime Codina.

D. Jaime Codina. deja constancia del análisis de una muestra de agua mineral 
procedente  del  manantial recién descubierto en la montaña Puig de Olorde,  
firmándolo  en Barcelona el día 1 de Julio de 1852:

“ << Examinada una muestra de agua mineral procedente de un manantial recién 
descubierto en la montaña Puig de olorde, término de Santa Cruz del mismo 
nombre, partido de San Feliu de Llobregat de esta provincia, he encontrado que 
presentaba las siguientes propiedades, tenía la transparencia perfecta, ningún 
olor, sabor estíptico muy pronunciado y peso específico, algo mayor que el del 
agua destilada. 

  Expuesta al contacto del aire experimentó una ligera alteración en su color, 
dando lugar á la formacion de un ligero precipitado amarillo rojizo, que apenas 
llega á enturbiarla.
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Una libra de dicha agua evaporada hasta sequedad ha dejado un residuo salino 
de unos 14 ó 15 gramos de peso, que disuelto después en agua destilada y 
tratado por los reactivos convenientes, se ha encontrado estar en su mayor parte 
formado de sulfato ferroso (sal martis) con indicios de cloruros magnésicos y 
cálcico en cantidad casi inapreciable.

Practicados otros ensayos en la misma agua, no han dado señales de la presencia 
del acido carbónico libre, ni de carbonato alguno; de modo, que estando el hierro 
en combinación con el acido sulfúrico, puede calcularse, que la composición de 
dicha sal (sulfato ferroso) es fija y por consiguiente más constantes las virtudes 
del agua medicinal objeto de este análisis.

En resumen, por las propiedades físicas y químicas de dichas aguas, se puede 
asegurar, que empleada en la terapéutica , daría excelentes resultados en los 
casos particularmente en que se hayan indicadas las aguas ferruginosas; y por lo 
tanto seria mucho de desear, que los señores facultativos de la comarca hiciesen 
las observaciones, que les indica su profesión, y no dejasen sin aprovechar la 
presente ocasión, que se les presenta de aumentar el Catálogo de las aguas 
minerales saludables, que tenemos en nuestro suelo.—Barcelona 1 de Julio de 
1852.—Jaime Codina.>>.”(14)

HOSPITALET DE LLOBREGAT, ANTE EL DESCUBRIMIENTO

Los autores, Faura y Pujador refieren la actitud de Hospitalet de Llobregat ante el 
descubrimiento del manantial de Santa Cruz de Olorde:                        

“Los hechos que dejamos consignados reanimaron á la sociedad, haciéndola 
entrever alguna esperanza, de quedar compensados sus afanes con este imprevisto 
hallazgo; por lo que, no ha perdonado medio para utilizar el agua saludable; la 
cual construida la correspondiente cañería, cerrado el pozo y puesta a cubierto de 
los aguaceros y otros siniestros eventos, fluye naturalmente y bien acondicionada 
a la distancia de treinta varas del puntos de su nacimiento. El caudal de esta 
fuente por calculo aproximativo se regula a una pluma, cual cantidad se cree será 
constante, en razón de no haberse resentido de la sequia ni de la copiosas lluvias, 
que desde el descubrimiento del manantial se ha observado.” (15)

CONCLUSIONES

A lo largo de las páginas de este trabajo, hemos tratado de hacer un estudio 
fidedigno que trata de la “Topografía y de las propiedades físicas y químicas y 
curativas de las aguas minerales de Santa Cruz de Olorde, a través del análisis  en 
1854”, según  documentación  de  la   Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía  
de  Cádiz , a  través  de  una  memoria  que   fue enviada por los Profesores  de  
Medicina José Faura y Canals y Pedro Pujador y Graells. 

Habiendo analizado y valorado las fuentes y después de consultar bibliografía 
sobre el tema podemos decir a modo de conclusiones:
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1ª. La  Real  Academia  de  Medicina  y  Cirugía de  Cádiz  fue la Institución 
española  que  mantuvo  mayores  vínculos  científicos tuvo en el siglo xIx;   
de   aquí   que   los  Doctores José Faura y Canals y Pedro Pujador y Graells, 
remitieran a  la Academia gaditana su   información  sobre las Aguas Minerales 
de Santa Cruz de Olorde.  

2ª.  La memoria   sobre  “Topografía y análisis de aguas minerales de Santa 
Cruz de Olorde, provincia de Barcelona en 1854”  estudiada,  estuvo  al  nivel  
científico de  la  época. 
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INICIS DE LA PSIQUIATRIA FORENSE A CATALUNYA. PETICIONS DE DICTÀMENS 
SOBRE PATOLOGIA MENTAL A LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA  (RAMC)  

A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XIX. UN CAS DE SORDOMUDESA  
DE LA VAL D’ARAN (1868)

DoMÈnECH-llABErIA, Edelmira 
reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

resum. notícia d’un cas d’homicidi, en baralla, causat per un sordmut de naixement.  
Diligències instruïdes pel Jutjat de viella. Informes de dos metges de viella: Agustí 
Puyol i Anton Jaquet. Informes de les autoritats locals: capellà i alcalde. S’expressa el 
caràcter congènit de la patologia, i la manca d’instrucció apropiada. També la dificultat 
de control (persona irascible) de les seves accions. Tendència a considerar-lo no 
responsable. Petició raonada del fiscal d’ampliació de dades. no consta el dictamen final 
de l’Acadèmia, però les dades permeten  fer comentaris sobre l’inici de la psiquiatria 
forense al país.  referència a l’obra de Pere Mata. 

Paraules  clau: Sordmuts – Psiquiatria Forense – segle XIX – vall d’Aran – Arties – Garós 
– reial  Acadèmia de Medicina de Catalunya.  

INTRODUCCIÓ.  

La patologia mental, expressada principalment per trastorns externes visibles de 
conducta, ha tingut durant molts segles una visió majoritària de rebuig per part 
de la societat, que portava al seu aïllament. Quan es cometien actes que es 
consideraven delictius, principalment agressions, no va ser fins ben entrat el 
segle xIx que es va acceptar la necessitat d’un dictamen mèdic que avalués la 
seva possible responsabilitat. A Catalunya des de la segona meitat d’aquesta 
centúria es troben peticions a la RA de Medicina per a fer alguns dictàmens 
d’aquest tipus. 

Ara es presenta el cas d’agressions, amb resultat de mort, fet per una persona 
adulta, sordmuda de naixement. Les diligències les portava el jutjat del partit 
de Viella, on s’havien produït els fets. A l’Acadèmia arriba la petició. També 
els informes fets per les autoritats locals: metges, fiscal, alcalde i rector de la 
parròquia. Són clars. Lamentablement no consta el dictamen de l’Acadèmia, 
probablement perquè es va enviar directament a l’Audiència. Aquests dictàmens 
solien ser documents llargs i no es guardava còpia que era laboriosa de fer, en un 
temps en que tot s’havia de fer a mà i en bona lletra. Sovint es guarda l’esborrany 
de l’informe, que sol ser suficient per a veure el sentit de l’opinió de l’Acadèmia. 
En aquest cas, tot i que hi ha reserva del número del document, el text s’ha 
extraviat. Tot i això considerem que és interessant la presentació del cas, traduint 
en part de manera literal el text. 
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ELS DOCUMENTS

El primer és una certificació de l’escrivent del jutjat de Viella i el seu partit, 
informant de diverses declaracions, començant per la de dos metges, el 28 de 
novembre de 1868. Els doctors Agustí Puyol i Antoni Jaquet, ambdós metges-
cirurgians, han examinat “amb tota escrupolositat al processat Bartomeu Jaquet, 
sordmut i resulta: Que han reconegut l’estat físic, moral i intel·lectual... i l’han 
reconegut sordmut de naixement. Aquest infeliç, encara que no manca de 
facultats en el seu desenvolupament no ha pogut desplegar-se completament... 
per que li manca la indispensable circumstància, o més ben dit, per carència del 
principis de la ciència denominada “dactilogia”. 

Tenint aquests principis el sordmut Bartomeu Jaquet hauria pogut desenvolupar 
amb més discerniment les seves facultats, tant relatives a la voluntat com al 
mateix enteniment, però mai hauria pogut exercir les seves funcions com una 
persona que no patís el defecte física de la sordomudesa. Si hagué tingut la sort 
de rebre l’educació  que es pot ensenyar a aquests éssers desgraciats i hagués 
après l’idioma mímic ens revelaria que la seva ànima pensaria i sentiria amb raó, 
però sempre amb desproporció als qui no són sordmuts. 

... Com que Bartomeu Jaquet en aquest estat no forma part de la societat tampoc 
se l’ha de considerar subjecte a les seves lleis, per la senzilla raó que no comprèn 
els seus deures. Ha de quedar per tant fora del cercle o responsabilitat dels 
actes que hagi comès.  S’observa una persona d’un caràcter iracund, jove de 
temperament sanguini, que voreja la senyal de la bogeria, com s’observa en la 
generalitat dels qui pateixen aquest accident.  I és així que no admet cap amenaça 
ni contrarietat, perquè amb la més mínima inquietud i insult dirigit contra ell 
entra en l’estat de persona furiosa, i així pot fer qualsevol tipus d’atemptat; tot 
això degut al motiu expressat de no haver rebut l’educació específica que han de 
rebre els qui no tenen les facultats de l’oïda i la parla.  De tot això s’infereix que 
l’esmentat Bartomeu Jaquet, com a sordmut de naixement, no ha pogut preveure 
qualsevol tipus d’atemptat que hagi comès... 

Segon: També podria ser que tot i haver tingut l’educació  expressada  no hagués 
tingut la intel·ligència que li hagués permès aprofitar-la, perquè és comú que el 
defecte de l’oïda hagués coincidit amb una organització defectuosa del cervell, i 
per tant tenir una predisposició al robatori, homicidi, o altres crims...  

Tercer:  Bartomeu Jaquet quan va cometre el crim que ens ocupa es comprèn que 
el va fer sense cap intenció premeditada, solament portat per la fúria, que arriba 
a la bogeria, quan se’l inquieta o insulta; tot i que se’l considera “de bondat” en 
el seu estat normal, i sense malícia... “

Segueix l’informe del fiscal, que també es transcriu de manera més concisa:“Vista 
la relació facultativa, i sobre tot la del director interí de l’escola de sordmuts 
d’aquesta ciutat (deu ser de Barcelona), que manifesta que el processat no té 
coneixement de les seves accions; que el crim es va fer sense acció premeditada, 
obliga a aquest ministeri (fiscal) a depurar, tan com es pugui, el grau 
d’intel·ligència i responsabilitat que pugui tenir en els fets... i que no pot resoldre 
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sense un perfecte coneixement dels fets i circumstàncies. Per això demana una 
certificació del rector de la parròquia que digui si assisteix a l’església i freqüenta 
els sagraments; i a l’alcalde del poble  que certifiqui si té els drets electorals, i 
els ha exercitat alguna vegada. També els llocs on ha treballat en el seu ofici 
de teixidor i si ha expressat signes d’intel·ligència. També si ha efectuat algun 
contracte. I amb tot això que es passin els antecedents a l’Acadèmia de Medicina 
perquè manifesti si els sordmuts sense instrucció tenen, en general, un sentiment 
moral incomplet, i en el cas de Jaquet, si té coneixement  de les accions bones 
o dolentes que faci. I, si es factible, dictamini, en vista dels antecedents, si quan 
va fer el seu acte tenia consciència del que feia...” Signat el 24 de maig de 1869. 

Descripció dels fets. El dia 18 de juny de 1868, per una discussió sobre un 
gos, entre Bartomeu Jaquet, sordmut, i un altre veí del poble de Garós, el primer 
va treure una navalla de la butxaca i va ferir a l’altre. Va anar-hi un altre veí de 
Garós, per calmar la discussió, i també va ser ferit. Al cap de poca estona hi anà 
un tercer veí, que va renyar a Jaquet, el que tornà a treure la navalla i li causà 
dues ferides greus, i dues menors, amb resultat de mort.

Informe del rector de la parròquia d’Arties. Diu que Bartomeu Jaquet només va 
rebre els sagraments del baptisme i la confirmació, i cap més perquè per la seva 
sordmudesa no comprenia les coses, tot i que anava a l’església com els altres 
veïns. 

Informe de l’alcalde d’Arties. Diu que Bartomeu Jaquet no disposa de cap dret 
electoral, per estar comprès en l’excepció 2a. de l’article 2n del Decret sobre 
exercici del sufragi universal, i que mai ha votat. Que ha manifestat senyals 
d’intel·ligència, tant en el seu ofici de teixidor, que exerceix a Arties, com en 
altres treballs menors que ha fet. També que, de la consulta dels amillaraments, 
no té cap finca. No consta que hagi fet cap contracte ni consta en els protocols 
notarials del partit, ni el registre de la propietat. El document, llarg, se signa a 
Viella el 7 d’agost de 1869. 

Comentaris.Es tracta d’un cas judicialment greu perquè hi ha una baralla, 
amb un sol agressor i tres ferits, i un d’ells amb resultat de mort. El causant 
és una persona coneguda de tots, sordmut de naixement, i sense instrucció. Hi 
ha documentació important amb diversos informes, extensos i clars. El de dos 
metges de Viella expliquen la malaltia, la manca d’educació específica, que ja 
és possible,  la tendència a no controlar els seus impulsos. El fiscal, veient la 
complexitat dels fets i de les possibles repercussions, demana ampliació de la 
informació sobre la persona a les autoritats locals: capellà i alcalde. Hi ha a més 
referència  del director de l’Escola de sordmuts de Barcelona. 

El procediment es tramet a l’Acadèmia de Medicina de Barcelona. Està registrat 
a l’arxiu amb els números 1869/lligall 51/núms. 114 i 115. Només hi ha el 
document registrat amb el núm 114, que és extens. El núm. 115 no hi és. 
Consta, amb nota antiga, que “falta”. Pel costum de l’època  es pot pensar que 
l’original es va trametre a l’Audiència i  en va quedar l’esborrany, que podia 
correspondre a aquesta numeració i s’hagi extraviat, pels trasllat d’edifici de 
l’Acadèmia el 1929, o per altres causes. 
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En tot cas es demostra l’interès del Jutjat de Viella, de la Fiscalia de l’Audiència i 
de les autoritats local de la Vall d’Aran: metges de Viella, alcalde i rector d’Arties, 
d’informar de manera extensa, clara i correcta, sobre la situació de l’acusat, 
autor d’un homicidi, però en el que cal valorar el seu greu dèficit intel·lectual, i la 
manca d’educació apropiada. 

És un temps en que comencen a demanar-se a Catalunya, informes psiquiàtric-
forenses, per avaluar la responsabilitat penal en casos de lesions, en aquest 
cas amb resultat de mort. També en possibles emmetzinaments, complicats per 
la necessitat de fer anàlisis químico-toxicològiques, pels quals hi ha manca de  
material i de medis. En algun cas s’ha de demanar un microscopi al rector de la 
universitat, que el deixa i se li torna amb agraïment, o s’ha de contestar que no 
es pot respondre a la petició per manca de medis. 

En tot cas és un signe que es comença a estar atent a la informació que ve  des 
d’Europa, principalment per medi dels psiquiatres francesos, i de la repercussió 
que va tenir l’obra de Pere Mata, creador de les càtedres de Medicina Legal i 
primer titular de la de Madrid. Mata fou autor d’una obra escrita molt extensa, i 
el seu “Tratado de la razón humana”, en tres estats de salut, de malaltia i en els 
estats intermedis, va tenir una gran influència.

Edelmira Domènech-Llaberia
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CAMILO CASTELLS Y BALLESPÍ, MÉDICO DIRECTOR DEL BALNEARIO  
DEL PORVENIR DE MIRANDA DE EBRO  (1896)

lóPEz  GóMEz, José  Manuel   
Académico Correspondiene. rAMC

rESUM: El Dr. Camil Castells i Ballespí va exercir com a metge director del Balneari  del 
Porvenir, de Miranda de Ebro (Burgos) la temporada de 1896, redactant la corresponent 
memòria reglamentària d’aquell any. Es fa  un estudi  en profunditat, després d’analitzar  
la trajectòria personal i professional de l’autor i l’orígen d’aquest centre termal. 

Paraules clau: Balneari del Porvenir, Miranda de Ebro, Burgos, Camil Castells i Ballespí,  
metge director, memòria, 1896. 

rESUMEn: El Dr. Camilo Castells y Ballespí ejerció como médico director del balneario 
del Porvenir de Miranda de Ebro (Burgos) la temporada de 1896, redactando a su 
finalización la correspondiente memoria reglamentaria; de la que se hace un estudio en 
profundidad, tras analizar la trayectoria personal y profesional del autor y el origen de 
este centro termal.

Palabras clave: Balneario del Porvenir, Miranda de Ebro, Burgos, Camilo Castells y 
Ballespí, médico director, memoria, 1896.

EL BALNEARIO DEL PORVENIR DE MIRANDA DE EBRO

Aunque Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España y sus posesiones de Ultramar”, publicado entre 1845 y 1850 no hace 
referencia explícita a ningún manantial de aguas minero-medicinales en el 
término de Miranda de Ebro; sin duda ya existían en el antiguo Prado Mayor, en 
el pago de la Rinconada, fuentes cuyas aguas eran apreciadas y utilizadas por 
el vecindario debido a sus propiedades terapéuticas. De ahí que fuese el propio 
Ayuntamiento mirandés, quien ya en 1867 y 1868 realizase unas primeras obras 
de acondicionamiento que permitiesen su mejor aprovechamiento, trabajos que 
se repetirían diez años más tarde.

La legislación desamortizadora permitió que algunos bienes comunales de los 
municipios, como los terrenos en los que se hallaban estos manantiales, pasaran 
a manos privadas, primero a las de José García en 1879, y dos años después 
a las de Feliciano Cantero1; que fue quien construyó el edificio del balneario 
y consiguió por R.O de 30 de mayo de 1890 autorización para la explotación 
pública de estas aguas. Las favorables perspectivas de negocio animaron al 
Ayuntamiento de Miranda a reclamar la propiedad de las fuentes y de los terrenos 

1.  OJEDA SAN MIGUEL, Ramón, RUIZ LARRAD, Jesús Alberto, Balnearios en las cercanías de 
Miranda de Ebro, Miranda de Ebro, Fundación Municipal de Cultura, 1999, pp. 25-26. 
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en que se encontraban, generándose un largo y ruidoso pleito, que terminó siendo 
ganado por el Sr. Cantero en 1892.

Ese mismo año Teodoro Sáez, en su reseña Histórica de Miranda de Ebro, hace 
una descripción de sus instalaciones: “Al pie del mismo manantial se encuentra 
el establecimiento balneario, donde pueden acomodarse con comodidad 
unos 160 bañistas. Hay salas de recreo, capilla, comedores de 1ª y 2ª clase, 
restaurant, sala de billar; y en el exterior magníficos jardines, largos paseos 
con arbolado, cómodos asientos para los bañistas, y multitud de arroyuelos que 
nacen en aquel contorno”2.

Teodoro Sáez nos dice también que “la instalación hidroterapia fue a cargo de 
la acreditada casa de Corcho e hijos de Santander, siendo médico-director del 
establecimiento D. vicente de Urrecha”, y que las aguas del Porvenir de Miranda 
ya habían sido premiadas con cuatro medallas y un diploma. Las considera de 
especial utilidad “para las afecciones y trastornos del órgano digestivo, y por 
consiguiente los catarros crónicos del estómago, dispepsias, gastralgias, cólicos 
hepáticos, cálculos biliares, infartos de hígado, nefritis albuminosa y afecciones 
urinarias en sus diversas y más dolorosas manifestaciones”3

El balneario ya había sido inscrito en el Registro de la Propiedad el 28 de marzo 
de 1889, tenía una superficie total de 56.613 metros cuadrados, contaba con 
dos edificios, el principal de cuatro plantas rectangulares, y otro secundario 
adosado al primero. Constaba de “salón de espera, cuartos para baños, sala 
de instalaciones hidroterápicas, calefacción de vapor, restaurante, comedores, 
cocinas, habitaciones o cuartos para hostería de bañistas, salón de billar, 
dependencias para criados, plancha y demás necesario en esta clase de 
establecimientos; cocheras, jardines, paseos y caminos de uso interior”4.

Un servicio de coches esperaba a los viajeros en la plazoleta de la estación a las 
horas de llegada de los trenes de la Compañía de Hierro del norte de España, y 
los acercaba al balneario, distante poco más de dos km.5

El prestigio que con rapidez adquirió este establecimiento balneario hizo que 
desde el principio contase con médicos del cuerpo de baños para la dirección 
de sus instalaciones durante la temporada agüista, que como era habitual se 
extendía desde los primeros días de junio a los últimos de septiembre. Tal y 
como los sucesivos reglamentos del cuerpo de baños preceptuaban, al final de 
periodo de apertura de los diferentes centros termales, sus directores debían 
redactar y dirigir al ministerio de la Gobernación una memoria  con las principales 

2.  SÁEZ, Teodoro, Reseña histórica de Miranda de Ebro, Vitoria, Imp. Hijos de Pujol, 1892, pp. 97-
99 (Edición facsímil de la Fundación Cultural “Profesor Cantera Burgos”, Burgos, Imprenta del Monte 
Carmelo, 2006).

3.  Ibidem, p. 98.

4.  CEREZO CANO, Mª Luisa, “Pleito sobre la propiedad del manantial de Fuentecaliente”, Miranda 
de Ebro,  Estudios Mirandeses 3, 1983, pp. 77-94.

5.  FERNÁNDEZ LÓPEZ, José Ángel, “Fuentecaliente: un paraje para el recuerdo (un siglo de 
historia)”, Miranda de Ebro, López de Gámiz (Boletín del Instituto Municipal de la Historia), nº xxIII 
(segunda época), abril 1991, pp. 7-19.
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Camilo Castells y Ballespí, médico director del Balneario del Porvenir de Miranda de Ebro  (1896)

características de los edificios hidroterápicos, las mejoras realizadas, las carencias 
existentes, y las incidencias clínicas reseñables; que se acompañaba de dos 
cuadros estadísticos finales que recogían el origen geográfico de los bañistas, su 
clase social, y las enfermedades atendidas con sus porcentajes de curaciones y 
mejorías.

Como es natural así lo hicieron también los diferentes directores del Porvenir 
de Miranda, conservándose en la actualidad en la Biblioteca de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, once de ellas que abarcan 
desde 1891 a 1906.

      Médico Director                                      Año de la Memoria

       Marco Antonio Díaz de Cerio                    1891

       Marco Antonio Díaz de Cerio 1892

       Vicente de Urrecha   1894

       Juan López González    1895

       Camilo Castells Ballespí                       1896

       Eduardo Bravo                                         1897

       Ramón Amigo Bry                    1898

       Florencio Polo       1899

       Hipólito Rodríguez Pinilla     1900

       Hipólito Rodríguez Pinilla     1901

       Teodoro Gaztelu           1906

Fuente: Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid: 
Colección de Memorias balnearias. Elaboración propia del autor.

Vamos a centrarnos en la redactada en 1896 por el Dr. Camilo Castells y Ballespí, 
que trataremos de analizar en profundidad en este trabajo.

CAMILO CASTELLS Y BALLESPÍ, MÉDICO DEL CUERPO DE BAÑOS

Nació en Lérida el 19 de septiembre de 1854 en una familia con numerosos 
antecedentes en el ejercicio de la medicina, a la que se dedicaron su abuelo 
y su bisabuelo. Su padre Martín Castells y Melcior (1813-1887) fue también 
médico director de varios balnearios, combatió a los carlistas, y formó parte de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de Lérida, desarrollando durante 
algunos años una labor política como Diputado provincial6.

De igual manera tres de sus hermanos: Federico (1851-1897), Martina (1852-
1884), una de las primeras mujeres españolas en estudiar medicina; y Rosendo, 

6.  CALBET i CAMARASA, Josep M. y CORBELLA i CORBELLA, Jacint, Diccionari biogràfic de metges 
catalans, Primer volum: A-E, Barcelona; Fundació Salvador Vives Casajuna, 1981, p. 131, nº 1124. 
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que vio la luz como sus hermanos en Lérida en 1868, siguieron los pasos 
profesionales de sus progenitores, siendo, éste último supernumerario del cuerpo 
de directores de baños y médico militar7.

Tras estudiar el bachillerato en el Instituto de su ciudad natal, se licenció en 
medicina en Barcelona en 1875, y se doctoró en Madrid cinco años más tarde 
con una memoria sobre la tenia y su tratamiento, decidiendo seguir muy pronto 
los pasos de su padre como médico del cuerpo de baños. Una R.O. de 25 de 
enero de 1887 sacó a oposición 13 plazas vacantes del mismo, publicándose la 
convocatoria al día siguiente en la Gaceta, y siendo remitida a los Gobernadores 
Civiles para su inserción en los correspondientes Boletines oficiales de cada 
provincia.

El 17 de febrero se publicó el programa para el primer ejercicio, documento que 
por primera vez se facilitaba a los opositores. El día 25 se nombró el tribunal que 
había de juzgarlas, del que formaban parte destacados miembros del cuerpo, 
como Anastasio García López, Marcial Taboada y Leopoldo Martínez Reguera. 
Firmaron la oposición 141 candidatos, aunque un apreciable número no se 
presentó. Las pruebas dieron comienzo el 9 de marzo en el despacho del Director 
General de Sanidad. Camilo Castells era el nº 69 y leyó su primer ejercicio el 28 
de marzo, y el segundo el 28 de abril; el 16 de mayo el tribunal envió al Consejo 
de Sanidad la propuesta de los aprobados, y de otros 24 que sugería fueran 
tenidos en cuenta para futuras vacantes, a los que se decidió reconocer en una 
nueva clase, la de supernumerarios, inexistente hasta la fecha; entre ellos se 
encontraba Camilo Castells, que recibió el oportuno nombramiento el 7 de julio8.

Como supernumerario sirvió los baños de Quinto en el concurso de 20 de febrero 
de 1888, Caldas de Bohí en el de 25 de febrero de 1889, y Lanjarón en el de 
31 de marzo de 1890. El 9 de mayo de ese año pasó a la clase de numerarios, 
obteniendo la dirección de las Caldas de Bohí en el concurso de 18 de febrero 
de 1891, y la de las Caldas de Estrach y Titus en el de 22 de febrero de 1892, 
pasando al Porvenir de Miranda en el concurso de 1 febrero de 18969.

Las temporadas de 1878 y 1879, ya licenciado en medicina, trabajó en el 
balneario de Caldas de Montbuy, ayudando a su padre que lo dirigía. Fue numerario 
de la Sociedad Española de Hidrología, de cuya comisión de publicaciones formó 
parte.

En sus inicios fue practicante de Farmacia, con el haber diario de 10 ptas., 
durante la epidemia de tifus que azotó a la ciudad de Barcelona en 1870. Desde 
finales de julio de 1877 al 24 de junio de 1878 fue titular del pueblo segoviano de 
Campillo de Ranas. El Gobernador civil de Lérida delegó en él para inspeccionar 
en septiembre y octubre de 1884 el estado sanitario las villas de Artesa de Segre 
y Masalcoreig, presentando a continuación sendos informes al respecto. Prestó 
también eficaces servicios durante la epidemia de cólera morbo de 1885 en 

7.  Ibidem, pp. 129-130.

8.  MARTÍNEZ REGUERA, Leopoldo, Bibliografía hidrológico-médica española. Segunda parte 
(Manuscritos y biografías), Tomo segundo, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1897, pp. 819-823.

9.  Ibidem, p. 842.

José  Manuel  López  Gómez
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Lérida, siendo premiado por la Asociación local de la Cruz Roja por su actuación 
extraordinaria en los sucesos del 11 de julio de ese año.

En esta ciudad, en la que residía habitualmente fuera de la temporada de baños, 
desempeñó numerosos cargos clínicos: inspector facultativo de las Casas de 
Socorro, desde su fundación; Subdelegado de Sanidad del partido, médico del 
cuerpo de Carabineros, forense interino, médico de quintos. En las elecciones 
para Diputados a Cortes de 1893 luchó por el distrito de Solsona, obteniendo 
una nutrida votación10.

LA MEMORIA DEL BALNEARIO DEL PORVENIR DE MIRANDA DE 1896

En cumplimiento de lo establecido en el reglamento del cuerpo de Directores 
de balnearios, el Dr. Castells firmó en Lérida el 12 de diciembre de 1896 la 
correspondiente memoria de la temporada de baños del Porvenir de Miranda, 
cuya dirección le había sido encomendada; y ese mismo día la remitió al 
Subsecretario del Ministerio de la Gobernación. Se trata de un documento de 
14 páginas manuscritas sin numerar, más dos cuadros estadísticos finales, 
precedidos del oficio de remisión a Madrid11.

Comienza Camilo Castells por dar cuenta del objetivo básico de la Memoria: 
“(…) tengo el honor de exponer a continuación, aunque de modo compendiado, 
los esenciales datos referentes a la topografía, clasificación e importancia 
del balneario cuya dirección desempeño, así como los cambios ocurridos 
en el mismo, reformas que juzgamos indispensables, trabajos practicados y 
observaciones clínicas consideradas importantes (…)”.  

Aborda de inmediato la situación geográfica del establecimiento: “Casi en el límite 
de la provincia de Burgos y colindando con las de álava y logroño extiéndese 
la municipalidad de Miranda de Ebro, dentro de la cual se halla enclavado el 
manantial que describimos. El establecimiento es de reciente construcción, 
hállase a unos 463 metros de altura sobre el nivel del mar (…). El manantial, 
que fue declarado de utilidad pública  en 18 de Mayo de 1889, emerge en 
varios caños dentro de una sala cuadrilonga suficientemente alumbrada y unida 
al establecimiento; éste dista de Miranda unos dos kilómetros, se halla sobre 
la línea o vía férrea de Tudela a Bilbao, a menos de medio kilómetro de la orilla 
del Ebro”.

Pasa a continuación a describir el balneario y sus instalaciones hidroterápicas: 
“El edificio, que es capaz para hospedar a la vez de 90 a 100 bañistas, es 
de figura rectangular prolongada, consta de bajos y de dos pisos, luces a las 
cuatro fachadas, y tiene además de la sala de aguas ya mencionada, añadidos 
a los bajos y de construcción ligera o interina un salón (no utilizable en la 
actualidad), y además las cocinas, cuadra y cochera del establecimiento.

10.  Ibidem, p. 842.

11.  Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (BFMMa), sig. 
Ca.2835(11).

Camilo Castells y Ballespí, médico director del Balneario del Porvenir de Miranda de Ebro  (1896)
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Dicho edificio se halla rodeado en parte por un modesto huerto o jardín, y en 
parte por campos cultivados, y tiene buenas comunicaciones, próximos paseos 
y regular arbolado, predominando en éste el plátano y el fresno (…).

El manantial es conocido con la impropia, dada su temperatura, denominación 
de Fuentecaliente, desde tiempo inmemorial, a pesar de no exceder de unos 23 
grados centígrados, y se le ha llamado por algunos nuevo vichy, sin duda por la 
índole de sus aplicaciones, análogas a las del manantial francés (nombre que 
al parecer le dio el exmédico Director de estas aguas D. vicente Urrecha), así 
como su actual propietario le denominó El Porvenir (en razón, sin duda, de sus 
esperanzas), y que es el nombre oficial con que actualmente figura.

A unos 84 litros por minuto asciende el caudal del manantial citado, el cual 
puede ser utilizado en bebida en su propia emergencia a la temperatura ya 
dicha, y para su uso balneario  e hidroterápico consíguese la calefacción y 
elevación por medio de una caldera de vapor, bombas, depósitos etc.

El corredor de baños mide 26,30 metros de largo por 4,50 de anchura y 4,15 
de elevación. Contiene en cuartos separados seis pilas de hierro con baño 
esmaltado de porcelana, y otras tres de mármol rojo, todas ellas utilizables. En 
la sala de duchas existen otras varias pilas de mármol rojo colocadas en cinco 
cuartitos vestidores, pero declarados en desuso. la instalación en lo referente 
a las duchas ha adolecido de algunos defectos durante el último verano, que 
a duras penas han podido subsanarse, y cuya corrección se hace en absoluto 
indispensable para el año próximo. refiérense tales deficiencias  tanto a la 
calefacción del ambiente, como a la graduación del agua, y a la poca solidez 
o escasa resistencia del emparrillado de madera que sirve en dicha sala de 
pavimento. Propónese el propietario llevar a cabo una completa y útil reforma 
del mencionado departamento para antes de comenzar la temporada próxima.

A parte de la sala de duchas generales y en aposento a propósito se ha 
instalado el aparato de duchas vaginales para Sra., y deben serlo también 
convenientemente en punto a propósito de la nueva sala de duchas, las idem 
de lluvia, ascendentes, circular, horizontal etc., cuyos aparatos ya existen en 
el edificio.

 A un extremo del corredor de baños hállanse las puertas de un altar, que 
abiertas convierten dicho corredor en improvisada capilla, que suele utilizarse 
para el culto. El mismo corredor sirve a distintas horas de sala de reunión, por 
no hallarse en condiciones para ello el departamento al efecto construido y 
aditado al establecimiento.

nada dejan de desear los comedores de 1ª y 2º clase, ni el servicio de los 
mismos. la mayoría de los dormitorios, que en número de unos 50 hay en 
el edificio, se hallan dotados de timbre eléctrico, y fuera de la planta baja, 
es decir en los pisos 1º y 2º. Una parte de los cuartos dormitorios se hallan 
regularmente amueblados, y no tanto, aunque suficientemente, la mayoría de 
los mismos”.

José  Manuel  López  Gómez
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Una vez descritos los elementos fundamentales del balneario, el Dr. Castells centra 
su atención en las características físico-químicas de sus aguas: “Considerando 
deficiente el único análisis que del mismo existía12, hemos emprendido, con el 
mayor esmero, otro análisis cuantitativo y cualitativo con la valiosa cooperación 
del eminente químico y sabio Catedrático, el Doctor D. Fausto Garagarza13, de 
cuyos detalles y pormenores daremos cuenta a v.E. tan pronto como los aún no 
terminados trabajos del laboratorio nos lo consientan.

De todas maneras creemos poder adelantar la modificación que en la 
clasificación de estas aguas deberá desde luego introducirse, ya que por los 
elementos constitutivos de las mismas reúnen los caracteres suficientes para 
ser incluidas en el grupo de las bicarbonatadas mixtas, con preferencia al de 
las bicarbonatadas cálcicas en que vienen siendo consideradas”.

De esta composición química desprende sus principales efectos terapéuticos en 
el campo de las patologías digestivas y urinarias: “Sabido es que el bicarbonato 
de sosa además de aumentar la secreción del jugo gástrico, actúa sobre dichas 
glándulas (del intestino), ora por el ácido carbónico combinado o libre, o bien 
por los cloruros que resultan de su contacto con los jugos del estómago. También 
en las funciones de los demás órganos influye el uso del agua que nos ocupa; 
la sangre reporta pronto el beneficio de su presencia, y por la vena porta los 
recibe el hígado. Alcalinizada la sangre, facilita la circulación de los capilares, 
y por la eliminación de los elementos sobrantes, queda favorecida la nutrición 
de las  células.

Podemos, pues, obtener según las dosis y modo de administración, efectos 
alterantes, sedantes, excitantes, resolutivos, reconstituyentes, tónicos, etc.

En resumen el agua suele tomarse en abundancia relativa, su uso excita la 
mucosa gástrica-intestinal, restablece o aumenta el apetito, favorece, acorta 
o regulariza la digestión gástrica, combate las secreciones anormales de 
esta mucosa, y después obra sobre el bolo alimenticio, favoreciendo su paso 
al intestino, y eliminando por los riñones y con los sedimentos ordinarios los 
elementos morbosos.

12.  Realizado por el catedrático de física y química del Instituto de 2ª enseñanza de Burgos, 
Domingo Martín Pérez (1847-1910), y por el médico del cuerpo de directores de balnearios, Marcial 
Taboada.

13.  Nació en Fuenterrabía a comienzos de la década de 1830, tras licenciarse y doctorarse en 
Farmacia en Madrid, obtuvo la cátedra de Práctica de Operaciones Farmacéuticas de la Universidad 
de Santiago en 1867; en 1876, por concurso, regresó a la Facultad de Madrid, donde desempeñó 
varias asignaturas hasta su jubilación en 1900. Fue también director del Laboratorio Municipal de 
Madrid, prestando importantes servicios durante la epidemia de cólera de 1885. Desempeñó el 
Gobierno Civil de Pontevedra y Coruña,  y la presidencia del Real Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid, académico electo de la Real de Medicina, no pudo leer su discurso al morir en 1905.  
Se especializó en el análisis de aguas minero-medicinales (Nanclares de Oca, Otalora, Alsasua, 
Betelu, la Maravilla de Loeches, Fortuna, Aramayona, Arechavaleta) (ROLDÁN GUERRERO, Rafael, 
Diccionario biográfico y bibliográfico de autores farmacéuticos españoles, Madrid, Imprenta de P.H.O.E., 
Tomo II, 1975, pp. 320-324.

Camilo Castells y Ballespí, médico director del Balneario del Porvenir de Miranda de Ebro  (1896)
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Por esto todas las dispepsias, los vicios de nutrición, y la mayor parte de los 
desarreglos funcionales del aparato genito-urinario han de hallar cabida entre 
las enfermedades que con estas aguas son perfectamente combatibles (…).

En la dispepsia flatulenta (…) es utilísimo el uso de los baños tibios al propio 
tiempo que el del agua en bebida (…). las llamadas gastralgias (…) hallan 
alivio y curación con el uso del agua mineral combinada con duchas de corta 
duración y baños tibios (…). los casos de cálculos y arenillas de carácter úrico 
abundan tanto entre la ordinaria concurrencia a nuestro balneario, que viene 
a representar su cifra la mitad de los bañistas concurrentes (…). los cálculos 
suelen en las vías ordinarias ser atacados por la orina, la cual modificada por 
medio de los alcalinos, puede disolverlos en todo y en parte (…). la misma 
diuresis producida por el agua puede ser causa del arrastre de los cálculos, 
que según su tamaño y alojamiento pueden ser poco notados del enfermo, o 
producir su tendencia a la eliminación verdaderos cólicos nefríticos”.

Concluye la Memoria con algunos datos acerca del desarrollo de la temporada 
de baños: “Aunque no perfectamente, por carecer de aparato de precisión, 
podemos dejar apuntadas las observaciones meteorológicas que nos ha sido 
dable recoger.

la temperatura media ha sido de 16,55 grados, la máxima de 30 grados y la 
mínima de 3,5 grados.

los vientos reinantes han sido de n. y n.E. con preferencia.

Han llegado a la cifra de 22 el número de los días lluviosos durante la temporada, 
correspondiendo de ellos 5 al mes de Junio, 4 al de Julio, 7 al de Agosto y 6 al 
de Septiembre.

la mayor cifra de bañistas corresponde a la provincia de logroño en primer 
término y a la de vizcaya en segundo lugar. Y si tenemos en cuenta que las 
enfermedades que más se han observado han sido las referentes a la diátesis 
úrica, nos será dable enlazar sencillamente el concepto, ya que parangonando 
el efecto con la causa, vendremos a fijarnos en la propensión que los habitantes 
de una y otra provincia tienen al uso de los alimentos excitantes y de las 
bebidas alcohólicas, aparte de la predisposición de la herencia que interviene 
en la generalidad de casos. Y con las enfermedades dependientes de la diátesis 
úrica, las del aparato gastro-intestinal, las hepáticas, y las génito-urinarias 
constituyen o caracterizan la especialización.

A pesar de la crisis comercial y agrícola que el país atraviesa y que es causa de 
general descenso en las concurrencias balnearias, hemos obtenido excepción en 
este concepto, habiendo experimentado un aumento considerable en el número 
de bañistas. Y este aumento continuará sin duda, tanto por las condiciones de la 
estación de Miranda de Ebro, punto de general enlace y cruce de trenes, como 
por las condiciones del remedio y del servicio que irá siendo ventajosamente 
mejorado.

José  Manuel  López  Gómez
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Una parte de la concurrencia alójase en el día en la población de Miranda, 
y en un caserío próximo al balneario denominado “los Corrales”. Por esto a 
nuestro parecer no ha de precisar en mucho tiempo la ampliación del actual 
Establecimiento”.

El último párrafo lo dedica a insistir en que se obedezca una orden del año anterior: 
“Y termino Excmo. Sr. haciendo notar la conveniencia de que se dé cumplimiento 
a lo por v.E. ordenado el 19 de agosto de 1895 respecto de la desaparición 
de  cierta charca próxima al Balneario, a la cual afluyen desperdicios de agua 
mineral y la procedente de riegos de los campos inmediatos. El dueño de la 
citada charca no ha dado aún cumplimiento a lo que repetidamente se le ha 
ordenado, cuya resistencia resulta en perjuicio de cuantos allí acuden atraídos 
o por una mal supuesta economía, o por simple oposición a la persona que 
legalmente explota el manantial denominado El Porvenir de Miranda”.

Como hemos anunciado dos cuadros estadísticos finales completan la Memoria. 
En el primero se analiza la procedencia de los bañistas. En conjunto en la 
temporada de 1896 acudieron al Porvenir de Miranda 398 agüistas, de los 
cuales 345 pertenecían a la clase acomodada, 26 a la de tropa y los 27 restantes 
carecían de recursos. De todos ellos 103 eran originarios de la vecina provincia 
de Vizcaya, lo que supone algo más del 25% del total; 86 venían de la de 
Madrid, 39 residían en la de Logroño, otros 35 en la de Valladolid, 34 en la de 
Álava, y tan sólo 31 eran originarios de algún punto de la provincia burgalesa 
o de su capital. En conjunto acudían de 17 provincias diferentes, algunas tan 
lejanas como Sevilla o Valencia.

En el segundo se recogen las diferentes patologías asistidas, predominando las 
correspondientes a las esferas renal y digestiva. La entidad clínica por la que 
concurrieron mayor número de personas al balneario fue la litiasis úrica: 138, 
seguida por el grupo de los que padecían dispepsias, gastralgias, úlceras gástricas, 
catarro intestinal, cirrosis, ictericia o infarto esplénico; otras enfermedades como 
la diabetes o el reumatismo eran meramente testimoniales. A juicio del Dr. 
Castells, de los 398 bañistas de la temporada, 166 obtuvieron la curación, algo 
más del 40%; 157 resultaron aliviados, 20 no consiguieron ninguna mejoría, 6 
se agravaron, y de los 49 restantes se desconocía la evolución, no falleciendo 
ninguno.

Camilo Castells y Ballespí, médico director del Balneario del Porvenir de Miranda de Ebro  (1896)
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EL DR. RICARD BOTEY I LA PEDAGOGIA DEL CANT

TorrES GAllArDo, Begonya1; AlESSAnDronI BETAnCor, nicolás2

(1) Unitat d’Anatomia i Embriologia Humana. Facultat de Medicina.  
Universitat de Barcelona.

(2) ConICET // Facultat de Belles Arts. Universidad nacional de la Plata.

rESUM:El Dr. ricard Botey i Ducoing (1855-1927) s’inclinà cap a l’estudi de la veu 
per la seva afició al cant. Botey, junt amb altres estudiosos de la seva època anomenats 
“laringòlegs”, va estar profundament interessat en veure com es comportaven les cordes 
vocals durant la producció dels diferents sons. En 1886 publicà el seu primer llibre 
dedicat a la veu titulat “Higiene, desarrollo y conservación de la voz”.Aquesta primera 
edició no ens parla de les patologies vocals, sinó de la fisiologia de la veu i els seus 
mecanismes de producció en relació a la laringe. l’any  1899, publicà el treball pioner 
“les maladies de la voix chez les chanteurs et leur traitement”, a la revista Annales des 
maladies de l’oreille, du larynx, du nez et du pharynx. En la tercera edició del seu llibre 
d’Higiene de 1914 incorporà un apèndix on també tractà les patologies laríngies en els 
cantants: “las enfermedades de la voz en los cantantes”. 

Botey, com els seus companys laringòlegs, creia que els cantants havien de conèixer 
com és el seu cos, i, en concret, la seva laringe per tal d’evitar patologies derivades del 
seu mal ús. Aquestes idees, s’avançaren molt en el temps al que succeí en el camp 
de la pedagogia vocal, ja que no fou fins als anys 50 del segle XX que la pedagogia 
incorporà com a paradigma la necessitat de conèixer la anatomia i fisiologia del òrgans 
de la fonació. 

Paraules clau: laringoscopi, veu cantada, mestres de cant 

rESUMEn: El Dr. ricard Botey i Ducoing (1855-1927) se inclinó hacia el estudio de 
la voz por su afición al canto. Botey, junto con otros estudiosos de su época llamados 
“laringólogos», estuvo profundamente interesado en ver cómo se comportaban las 
cuerdas vocales durante la producción de los diferentes sonidos. En 1886 publicó su 
primer libro dedicado a la voz titulado “Higiene, desarrollo y conservación de la voz”. 
Esta primera edición no nos habla de las patologías vocales, sino de la fisiología de 
la voz y sus mecanismos de producción en relación a la laringe. En 1899, publicó el 
trabajo pionero «las maladies de la voix chez las Chanteurs et leur traitement», en la 
revista Annales des maladies de l’oreille, du larynx, du nez et du pharynx. En la tercera 
edición de su libro de Higiene de 1914 incorporó un apéndice donde también trató las 
patologías laríngeas en los cantantes: las enfermedades de la voz en los cantantes.

Botey, como sus compañeros laringólogos, creía que los cantantes tenían que conocer 
cómo es su cuerpo, y, en concreto, su laringe para evitar patologías derivadas de su mal 
uso. Estas ideas, se adelantaron mucho en el tiempo a lo que sucedió en el campo de la 
pedagogía vocal, ya que no fue hasta los años 50 del siglo XX que la pedagogía incorporó 
como paradigma la necesidad de conocer la anatomía y fisiología de los órganos de la 
fonación.

Palabra clave: laringoscopio, voz cantada, maestros de canto
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INTRODUCCIÓ

El Dr. Ricard Botey i Ducoing (1855-1927) va ser el més important otorinolaringòleg 
de la Barcelona de finals del xIx i principis del xx. Va adquirir una gran projecció 
internacional i l’any 1888, encunyà el terme oto-rino-laringologia, com deixà 
palès en el seu Tratado de oto-rino-laringología de 1902: 

“La palabra oto-rino-laringología admitida hoy en día en España por todo el 
mundo médico, fue introducida por mí en nuestra patria en 1888, en ocasión de 
mis primeros trabajos y á raíz de mis viajes á las clínica extranjeras”

Com ell mateix explicà, la seva afició pel cant el va portar a interessar-se pel 
mecanisme de la veu humana i a publicar el seu primer llibre sobre la veu, 
Higiene, desarrollo y conservación de la voz, l’any 1886:

“Per les meves afeccions líriques vaig estudiar  bastant  a fons el mecanisme 
de la veu en els diferents registres. Amic de diversos artistes i metge de teatres, 
començo a tractar malalties laríngies. Això  junt a les meves afeccions al  cant i  
a la lectura de vàries obres sobre la veu van decidir-me a publicar al 1886 una 
obra titulada Higiene, desarrollo y conservación de la voz, que s’esgotà a l’any i 
mig de publicada” (citat per Farré i Sostres, 1993). 

La primera edició de la seva obra se centra en la veu humana no patològica i en 
especial a la veu cantada. Podem veure que Botey la dedicà a quatre importants 
cantants de la seva època: la soprano Adelina Patti, els tenors Julián Gayarre i 
Angelo Masini i el baríton Victor Maurel, així com als Professors de cant espanyols 

Fig.1 Dedicatòria de la primera edició d’Higiene, desarrollo y conservación de la voz de 1886.
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El Dr. Botey considerava que era necessari que els cantants coneguessin la 
anatomia i fisiologia de l’aparell vocal, en concret la laringe que ell estudià 
detalladament amb ajuda del laringoscopi de recent creació. Aquesta idea de 
Botey era compartida per altres professionals tant de l’àmbit de la medicina com 
del cant. Per a tots ells, un cantant, com qualsevol instrumentista, hauria de 
conèixer com és el seu instrument per tal d’evitar errors de concepte i problemes 
vocals derivats. Aquestes observacions que ens semblen tan actuals, no van tenir 
un ressò ampli i acceptat en el camp de la pedagogia vocal fins a molts anys 
després. Fou a partir de 1950 on la pedagogia incorporà en el seu paradigma la 
necessitat del coneixement del cos humà. 

A la tercera edició de la seva obra de 1914, Botey incorporà altre tema del que 
també fou un pioner: l’estudi de les patologies en els cantants. Tema que ja havia 
tractat en un extens treball titulat Les maladies de la voix chez les chanteurs et 
leur traitement, publicat l’any 1899.

Veurem a continuació les idees que Botey i altres metges laringòlegs defensaren 
en els seves obres. També parlarem d’alguns cantants dels que ens ha arribat 
obra escrita i sabem que estaven d’acord amb la visió d’aquests professionals. 

EL LARINGOSCOPI I L’ESTUDI DE LA VEU

Una fita important que va marcar un abans i un després en l’estudi de la veu 
va ser la creació del laringoscopi. A partir de l’ús d’aquest aparell es van poder 
visualitzar per primer cop les cordes vocals durant les diferents emissions sonores. 
Va ser precisament un cantant, el baríton Manuel García, qui en setembre de 
1854 va inventar el laringoscopi ja que, segons escriu, l’obsessionava poder 
veure la seva pròpia laringe:

“He pensado siempre que el hombre debe conocer bien bajo todos sus aspectos 
los asuntos de que se ocupa; por eso yo, pobre maestro de canto, sentía la 
necesidad de una educación científica en mi arte. […]

Para estudiar bien la fisiología de la laringe del hombre yo estaba convencido 
de que ni las disecciones ni las vivisecciones resolverían nunca todos los 
problemas, y que el secreto de la formación de la voz quedaría oculto, en tanto 
no se pudiera observar directamente la glotis en función. Y la idea de verme 
mi propia laringe me obsesionaba desde entonces (citat per Ayuntamiento de 
Madrid, 1924).”

García utilitzà el laringoscopi, no tant sols per a observar altres persones, sinó per 
a autoobservar-se durant diferents vocalitzacions i així poder anotar tots els canvis 
que es produïen a les cordes vocals. Aquest mètode, anomenat autolaringoscòpia, 
va ser àmpliament utilitzat pels diferents autor, entre ells el Dr. Botey. 

Browne i Behnke, en el seu llibre “Voice, song, and speech: a practical guide for 
singers and speakers; from the combined view of vocal surgeon and voice trainer” 
(1884), feien una semblança de Garcia i transcrivien la descripció que ell mateix 
va fer del seu mètode de treball:
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“García, el famós professor de cant, mostrà al món el valor real del petit mirall 
laringi; feu aportacions originals a la fisiologia vocal; resolgué, més enllà de 
cap mena de dubte, la veritable teoria de la producció de la veu; refutà moltes 
nocions absurdes encara mantingudes sobre aquest tema, i revolucionà tota la 
teràpia dels malalties de la gola.

García de forma brillant va tenir èxit on tots els seus predecessors van fracassar, 
en més o menys mesura, i va ser sens dubte el primer a concebre la idea de fer 
observacions sobre la seva pròpia laringe en l’acte de cantar. [...]

Aquí està la descripció que ell mateix va donar del seu modus operandi: 

‘El mètode que he adoptat és molt senzill. Consisteix en col·locar un petit mirall, 
fixat a un mànec llarg apropiadament corbat, en la gola del subjecte en contacte 
amb el paladar tou i la úvula. La persona ha de girar-se cap el sol, de manera 
que els raigs lluminosos que cauen sobre el petit mirall puguin ser reflectits en la 
laringe. Si l’observador experimenta amb ell mateix ha de, per mitjà d’un segon 
mirall, rebre els raig del sol, i dirigir-los cap el mirall que està situat contra la 
úvula’ (‘Observations on the Human Voice’ per Manuel Garcia, llegida davant de la 
Royal Siciety pel Professor Sharpey el 24 de maig de 1855. Veure ‘Proceedings’, 
vol. VII, Núm. 13, p. 339).”

Com dèiem anteriorment, també Botey, explica en el capítol tercer del seu llibre, 
Higiene, desarrollo y conservación de la voz (1886),com va estudiar mitjançant 
el laringoscopi a diversos cantants i a si mateix, i posa de manifest la importància 
d’aquesta eina: 

“Desde la invención del laringoscopio han podido seguirse en la misma laringe 
todas las modificaciones de la glotis en la emisión de los sonidos agudos y graves. 
Para estas observaciones nada más á propósito que el examen de la laringe de 
un cantante ó mejor aún la propia laringe de uno mismo, practicando lo que 
se llama la auto-laringoscopia. Hé ahí el resultado de nuestras numerosísimas 
observaciones hechas en nuestra propia persona.”

Edouard Fournié, important otorinolaringòleg francès de l’època, va escriure en 
1866 el llibre Physiologie de la voix et de la parole, al qual Botey fa referència en 
el seu llibre. També aquest autor ens parla del laringoscopi i l’autolaringoscòpia; 
tècnica que descriu detalladament i que il·lustra amb un dibuix explicatiu.

 El laringoscopi va permetre estudiar la laringe en la persona viva i poder 
enregistrar de manera minuciosa el que succeïa durant la producció de diferents 
sons i amb diferents tipus de veus. Aquestes observacions van portar a descriure 
detalladament el comportament de les cordes vocals i a explicar els mecanismes 
fisiològics de la veu, que fins llavors eren força desconeguts. Tot un seguit de 
professionals van creure que la informació proporcionada pel laringoscopi, no 
tant sols podia informar de la fisiologia laríngia o de la salut de els cordes vocal, 
sinó que podia permetre classificar una veu i, fins i tot, ser una eina útil pels 
mestres de cant i els seus deixebles en les classes de tècnica vocal. 
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EL CONEIXEMENT CIENTÍFIC I L’ESTUDI DEL CANT

El primer llibre sobre la veu del Dr. Botey va ser l’esmentat Higiene, desarrollo y 
conservación de la voz, editat per primera vegada en 1886, i per tercera i última 
en 1914. Es tracta d’un manual de mida aproximada de quartilla amb dibuixos 
a una tinta que il·lustren el text. La primera edició consta d’un total de 230 
pàgines. L’obra s’inicia amb un apartat de “Introducción” en què l’autor explica el 
que l’ha mogut a escriure la seva obra:

“las leyes generales de la biología rigen para el aparato vocal como para todos 
los demás aparatos, y el individuo que por cualquier motivo, ó de cualquier 
manera que sea las infringe, incurre forzosa y desgraciadamente en una pena 
terrible y á veces irreparable, puesto que ó desmejora ó pierde completamente 
su voz. Es incontestable que existen y han existido maestros de canto que sólo 
con las tradiciones y el arte han formado excelentes y hasta grandes artistas; 
empero es necesario considerar que las tradiciones, por preciosas que sean y 
por mucho cuidado con que se las guarde, son fugitivas y variables. […]

Por estas razones hemos creído oportuno, á pesar de no haber calculado 
bien nuestras escasas fuerzas, exponer en breves páginas, de un modo claro, 
sencillo y con lenguaje lo menos científico posible, cuanto hemos creído 
verdaderamente práctico y de utilidad para conservar y desarrollar una voz. 
Deseamos inmodestamente que, inspirándose los maestros en nuestras buenas 
intenciones, procuren mejorar la enseñanza actual del canto, unificando y 
regularizando bajo bases más seguras y positivas el arte de cantar y de conservar 
la voz.”

Després d’aquest apartat introductori, l’obra es divideix en vuit capítols i un 
apèndix. En els tres primers capítols s’estudien, respectivament, conceptes 
d’acústica, els “órganos de la voz”, y conceptes com el timbre, els registres o 
l’extensió de la veu. 

Fig. 2. Autolaringoscòpia segons Fournié
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El capítol quart està dedicat a l’ensenyament del cant i s’adreça als mestres 
i estudiants. Es divideix en els següents subapartats: “Enseñanza del canto”; 
“Consideraciones sobre la manera de desarrollar una voz”; “Defectos de maestro 
y alumnos”; i “Edad de oro del canto (siglo xVIII)”. 

En el capítol cinquè l’autor presenta una sèrie d’exercicis vocals i en el sisè 
analitza la importància de la respiració per a una bona producció vocal. Els 
capítols setè i vuitè estan dedicats, respectivament, a aspectes d’higiene vocal, 
per prevenir alteracions de la veu per causa interna del propi organisme, i per la 
relació de la veu amb el món exterior. El llibre finalitza amb un apèndix que conté 
una col·lecció de cartes, amb la signatura autògrafa, de diferents “notabilidades 
líricas” sobre la manera en que conserven la seva veu. 

En la tercera edició de l’obra, de 279 pàgines, Botey va introduir només petits 
canvis en els capítols esmentats sense variar el contingut substancial dels 
mateixos. El canvi més important va ser la incorporació en aquesta edició 
d’un apèndix sobre “Las enfermedades de la voz en los cantantes” que no eren 
tractades en l’obra inicial. L’apartat denominat “Apéndice” en la edició inicial 
passà a denominar-se “Cartas de artistas líricos”. 

Com ja apuntava en la introducció de la seva obra, al capítol cinquè dedicat 
als cantants, Botey argumenta que el mestre de cant ha de posseir de manera 
indiscutible unes dots musicals i artístiques indispensables, però que seria 
convenient que a més conegués l’anatomia i fisiologia de la veu. Escriu:

“Sería un gran error y una gran injusticia creer que basta que el maestro diga al 
alumno: ‘haga v. como yo, porque lo que hago está bien’. Aun cuando un gran 
artista haya adquirido después de largos años de éxito en el teatro el derecho a 
enseñar, es necesario, no obstante, que pueda darse cuenta de lo que enseña, 
que se dé razón del por qué de cada estudio, que posea el arte de enseñar, la 

Fig. 3. Portada de la primera edició 
d’Higiene, desarrollo y conservación de la 
voz de 1886.



235    

El Dr. ricard Botey i la Pedagogia del cant

Gimbernat, 2016 (*) vol. 65 pàg. 229-246, ISSN: 0213-0718

pedagogía del canto, pedagogía lo suficientemente ilustrada por la ciencia para 
que pueda explicar lógicamente sus procederes e inculcarlos victoriosamente 
a sus alumnos.”

Aquesta opinió era compartida pel grup de laringòlegs1 que també ens parlen 
de la necessitat de que el cantant tingui nocions clares de com és el seu aparell 
vocal. Ja Manuel Garcia en el seu Traité complet de l’art du chant, publicat l’any 
1847 (set anys abans de la invenció del laringoscopi) parlava de la importància 
d’aquest coneixement científic:

“Ja que tots els efectes de cant són, en última instància, el producte de l’òrgan 
vocal, he sotmès el seu estudi a consideracions fisiològiques. [...]

Creiem que hem de situar, a l’inici d’aquest mètode, una descripció abreujada de 
l’aparell vocal. Ens sembla impossible comprendre correctament el mecanisme 
d’un instrument, si no es té primer alguna noció de les diferents parts que el 
composen.

Aquesta exposició anatòmica s’adreça, no als fisiòlegs, sinó als cantants. 
només demanarem a la ciència alguns detalls rigorosament necessaris per a la 
comprensió de les nostres teories i algunes expressions tècniques, que caldrà 
acceptar tal com l’anatomia les presenta; que els nostres lectors no s‘espantin, 
aquests pocs termes els seran fàcilment familiars i no poden ser motiu d’una 
dificultat real.”

Fig. 4. Portada de la tercera ediciód’Higiene, 
desarrollo y conservación de la voz de1914.
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En la mateixa línia, Fournié, en la seva obra de 1866, Physiologie de la voix 
et de la parole (que recordem, era citada per Botey) es refereix a la utilitat del 
coneixement anatòmic i fisiològic de l’aparell vocal per part dels alumnes i 
mestres de cant: 

“no tenim la pretensió de voler que l’alumne que es destini al cant, comenci per 
estudiar l’anatomia i la fisiologia: això pot ser útil, molt útil, però no necessari. 
El que nosaltres volem, junt als artistes distingits que saben per ells mateixos 
les dificultats del cant, és que el professor conegui l’instrument el qual té la 
missió d’ensenyar. [...]

no pensem, de totes maneres, que sigui indispensable per al professor de 
cant conèixer tots els detalls relatius a l’anatomia i al mecanisme vocal, com 
nosaltres els hem exposat. El que ha de conèixer és la naturalesa especial de 
l’instrument del què se serveix; és la constitució general d’aquest instrument i 
el mecanisme precís de cadascuna de les parts.”

Moure i Bouyer en el seu llibre The abuse of the singing & speaking voice, publicat 
en 1910, incidien també en la importància dels coneixements anatòmics i 
fisiològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge del cant:

“El descobriment del laringoscopi, el coneixement complet de l’anatomia de 
l’aparell de la fonació, les dades fisiològiques com la seva funció, són adquisicions 
relativament recents, que haurien de brindar-nos indicacions valuoses en el 
mètode d’entrenament de la veu. Malauradament, com en el passat, professors 
i pupils són sovint desconeixedors de l’estructura i el mecanisme essencial de 
l’instrument vocal.”

En la mateixa línia Browne i Behnke (1884) argumentaven la importància del 
coneixement de l’instrument vocal però amplien aquest concepte més enllà de 
la laringe i parlen també de la necessitat de conèixer els músculs implicats en la 
fonació: 

“Calen mestres que hagin passat per un curs regular d’entrenament fisiològic 
i anatòmic; que hagin après de la manera en la qual actuen tots els músculs 
de l’aparell vocal, de manera que en sentir una veu amb dificultats puguin ser 
capaços de dir quin múscul o grup de músculs requereix ser posat en joc, o 
modera-ne la seva acció, segons el cas. [...]

Cal, però, entendre que en la defensa de la necessitat d’una base científica per 
a la producció, el cultiu i preservació de la veu no estem pensant només en la 
laringoscòpia. És un error parlar d’això com si fos l’únic de la fisiologia vocal. 
És, per contra, només una petita part d’ella, i podria servir per a l’estudiant però 
en poca mesura si aquest no coneix en profunditat l’aparell vocal com un tot.”

El gener de 1855 Diday publicava a la Gazette hebdomadaire de médecine 
et de chirurgie un escrit on també parlava de la necessitat dels coneixements 
anatòmics per part del mestres de cant per tal d’evitar errors de concepte com 
alguns que esmenta: 
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“Es veu al costat de sanes observacions, fruit de la pràctica, pul·lular en les 
seves obres les assercions més estranyes sobre la natura i el mecanisme de les 
parts essencials per a la formació d’un so. Com, per exemple, ‘la textura carnosa 
o granulosa dels aritenoides’ que és posada com a punt de partida de tota una 
teoria. Un mestre que ha fet escola tenia el costum de definir el diafragma com 
‘un petit nervi que va de l’estómac al ventre.’ no parlo pas de les confusions 
entre la laringe i la faringe, escull fatal fins i tot pels més hàbils.” 

També el laringòleg André Castex, en la introducció del seu llibre Maladies de la 
Voix (1902), parla de l’interès d’alguns mestres de cant pel coneixement científic 
i explica alguns errors conceptuals derivats del desconeixement anatòmic de 
l’aparell vocal per part dels artistes2: 

“D’altra banda, els mestres de cant tendeixen cada vegada més, per al seu 
ensenyament, a il·lustrar-se amb dades de la fisiologia i la laringologia. Alguns 
busquen els millors modes de respiració; altres estan principalment interessat 
en la gimnàstica respiratòria fins estudiar l’art de la respiració en cada acte 
de la vida. Un d’ells em va escriure: ‘És útil que els metges popularitzin la 
gimnàstica pulmonar. Aquesta falta al Còdex.’ Altres encara inscriuen en 
els seus programes: ‘Classes de cant; aplicació dels darrers descobriments 
científics; la higiene pulmonar per cant.’

Fins i tot escriuen: ‘les recerques dels especialistes en acústica i dels fisiòlegs 
són capaces d’aportar-nos potents llums.’ ‘Jo afirmo, va escriure la Sra. 
Marchesi3, que els coneixements científics són indispensables per als professors 
de cant per poder tractar l’instrument vocal d’una forma natural i racional.’ Els 
coneixements anatomo-fisiològics tenen almenys aquest avantatge de fer evitar 
el que és perjudicial.” [...]

No li demanem als artistes que siguin anatomistes consumats, però sí que 
sàpiguen almenys on són les cordes vocals, per no caure en l’error d’un d’ells que, 
persuadit que estaven ‘en alt’, darrere del vel del paladar, inclinava cap enrere el 
seu cap durant els gargarismes amb la intenció de atansar-les.

Vaig parlar amb cantants que pensaven que les cordes vocals estaven verticalment 
disposades i aïllades com les d’un arpa. Fins i tot m’han parlat d’un debutant 
que suposava que elles estaven transversalment situades a la part posterior de la 
boca i que l’úvula estava sobre elles, com el “martell d’un piano.”

Per la seva banda,els mestres de cant, Sr. i la Sra. Baussand,en el seu llibre 
Education de la voix chantée (1890),remeten al lector a les obres de medicina 
per al millor coneixement de l’aparell vocal: 

“Per a la descripció de l’aparell vocal, remetem al lector a les obres de medicina 
on aquesta part ha estat treballada ex profés. Certs professors de cant han 
volgut donar teories en les que abundaven els errors. El doctor Eugène Martel 
ha publicà en 1885 un interessant fullet  titulat: Etude sur la physiologie de 
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la phonation. Aquest opuscle serveix per aprendre més sobre aquest assumpte 
que tots els tractats fets pels cantants.” 

LES PATOLOGIES DE LA VEU CANTADA 

El Dr. Botey fou també pioner en l’estudi i tractament de les patologies de la 
veu cantada. L’any 1899  publicà un extens article sobre aquesta matèria: les 
maladies de la voix chez les chanteurs et leur traitement (1899a) on escriu: 

 “A part dels articles de Poyet i el capítol Iv de Castex (Maladies de la voix), en 
el seu Manuel des maladies du larynx, du nez et des oreilles, publicat aquest 
any, no hi ha encara, que jo sàpiga, fet un treball prou complet i integral sobre 
les diverses lesions de la laringe y els problemes de la veu que presenten 
molt sovint els professionals: cantants, oradors, actors, pregoners, etc. M’he 
proposat doncs omplir fins a un cert punt aquesta llacuna, havent tractat molts 
artistes lírics durant vint anys.“

Fig. 5. Primera pàgina de l’article del Dr. Botey de 1899.
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Botey es refereix al llibre d’André Castex, Maladies du larynx, du nez et des 
oreilles  (1899). L’autor divideix la seva obra en quatre parts, dedicant la segona 
a les Maladies du larynx, que s’estructura en catorze capítols. En el capítol 
segon estudia, en primer lloc, les Maladies de la voix parlée, i, en segon lloc, les 
Maladies de la voix chantée. Ja quatre anys abans Castex s’interessà per la veu 
cantada en el seu article Étude physiologique des divers mécanismes de la voix 
chantée (1895), un terreny, com ell indica poc conegut:  

“He dedicat aquest treball als múltiples i mal coneguts fenòmens de la veu 
cantada. Ja que hi havia al voltant d’ells un capítol nou a escriure. veure la 
seva naturalesa, en les persones vives, els jocs variats de l’aparell vocal durant 
el cant, analitzar-los per mitjà de tots els procediments fisiològics dels que 
disposem avui en dia, finalment descriure’ls el millor possible, era el meu 
objectiu. [...]

la tècnica per aquest tipus d’estudi és força especial: observació simple del 
cantant en funcionament, laringoscopi (fent emetre la vocal é4), espiròmetre, 
pneumògrafs, etc. Ho he emprat tot successivament.”

Botey, a més de l’article esmentat, l’any 1899 escriví l’article titulat les maladies 
de la voix. Causes, traitement (1899b), en ell relaciona les afeccions de la veu 
amb les tècniques de cant incorrectes: 

“Una emissió incorrecta de la veu és la causa principal de la producció de les 
afeccions vocals. regna avui un tal caos a propòsit de l’educació de la veu 
cantada, fins i tot per aquells que pretenen recolzar-se sobre l’anatomia i la 
fisiologia dels òrgans de la fonació, que alguns professors de cant, en nom de la 
suposada ciència que posseeixen, han imaginat tants mètodes i sistemes més 
o menys grotescos, que no sabem ni què fer ni què pensar.”

També altres autors s’interessaren per la relació existent entre les tècniques 
vocals incorrectes i les patologies laríngies. Així Langmaid escrigué en 1891 el 
treball titulat Enrouement et perte de la voix par suite d’une mauvaise méthode 
de chant, on escrivia: 

“El cant ben executat mai ocasiona cap malaltia a una gola saludable. Fins i 
tot crec que els exercicis de declamació i el cant no només són bons per goles 
que es congestionen fàcilment, sinó que són molt eficaços en la prevenció de 
la inflamació catarral. Si això és cert, i no crec que ningú em vagi a contradir 
en aquest punt, no s’ha de concloure que el cant ha de ser abandonat; però 
cal mirar com el pacient utilitza la veu. no hem de permetre que diguin que 
aquesta investigació no és competència del metge. S’entén que el laringòleg no 
ha d’ensenyar la vocalització, però l’anatomia i la fisiologia dels òrgans vocals 
són el seu estudi diari. [...]

l’alumne es ignorant i confiat, i el professor, sense dubtar, li ensenya un mètode 
que, per a mi, té uns resultats negatius. El metge pot guarir i restablir els 
òrgans afectats i, dintre del possible, prevenir la recaiguda. Crec que haurà de 
advertir el seu malalt i prevenir-lo dels procediments anormals i antifisiològics 
que se li ensenyen i fan qualsevol tractament inútil.”
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De forma similar Holbrook-Curtis, en 1894 publicà l’article titulat Effets produits 
sur les cordes vocales par une mauvaise Méthode de Chant. Com l’autor anterior, 
considera que és terreny dels laringòlegs la supervisió de les tècniques vocals que 
s’utilitzen en l’ensenyament del cant: 

“Seria força estrany que un laringòleg que té el costum d’examinar tots els dies 
un gran nombre de laringes de cantants, no tingui interès per la diferència que 
els diversos mètodes d’educació de la veu cusen en l’aspecte de la glotis. [...]

Considero com el principi fonamental el més important de l’art del cant. Parlaré 
del veritable ús dels músculs de la respiració de l’equilibri donat a les cordes 
vocals i del veritable ús dels músculs intrínsecs de la laringe.”

LA PEDAGOGIA VOCAL COETÀNIA AL DR. BOTEY

És interessant constatar que mentre Botey i els altres professionals estudiats 
apostaven clarament per la necessitat del coneixement del cos humà per part 
dels cantants, la pedagogia vocal seguia un camí diferent. Les tècniques vocals 
es basaven, com ja apuntava Botey, en la imitació del mestre i no fou fins al 
voltant de 1950 que es van introduir els conceptes científics com l’anatomia, la 
fisiologia i/o l’acústica. 

Entre els anys 1795 i 1950 és possible reconèixer un primer període caracteritzat 
per l’emergència d’un conglomerat de contribucions pedagògiques sistematitzades, 
que partiren de la constitució del Conservatori Nacional de París i la cristal·lització 
dels models didàctics que allà es van idear. Aquestes contribucions, per ser les 
primeres del seu tipus i atès que tenen certes característiques particulars han 
estat agrupades sota el concepte de “Pedagogia Vocal Tradicional” (Ware, 1998; 
Stark, 1999; Alessandroni, 2013, 2014b).

L’àmbit d’exercici de la pedagogia vocal, a diferència de la medicina, no comptava 
amb una vasta trajectòria. És a partir de la primera meitat del Segle xVIII que 
es comencen a editar els primers tractats que, a més de relatar les experiències 
personals de cantants professionals, intenten proporcionar als alumnes una guia 
d’estudi per al desenvolupament de les habilitats tècnicovocals. Durant el Segle 
xIx, seran aquests tractats els que aconseguiran major difusió a l’interior de 
les institucions educatives europees, determinant d’aquesta forma el currículum 
educatiu de l’època. Aquest canvi de direcció en la producció bibliogràfica va 
demandar, així mateix, la generació de nous coneixements que poguessin ser 
aplicats de manera general.

No obstant això, aquesta aspiració va haver d’enfrontar un seriós problema. Els 
coneixements biològics disponibles en matèria de fonació no constituïen una base 
científica vàlida ni fiable per a realitzar generalitzacions o translacions a l’àmbit 
educatiu: la veu com a fenomen només podia explorar-se mitjançant estratègies 
de nivell macroestructural i mètodes analítics amb un alt nivell de dependència 
dels autoinformes proporcionats pels individus examinats. L’instrument vocal 
es va configurar, així, com un instrument invisible, qüestió que va promoure 
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l’enunciació de tot tipus de investidures afectives sobre la figura dels cantants (en 
alguns casos, aquests van ser caracteritzats com genis o déus amb talent innat que 
dominaven el misteri de la veu, en altres casos, van ser denigrats i menyspreats, 
diferenciant així del que passava amb altres instruments vanagloriats) (Mauléon, 
2009).

D’aquesta manera, a l’interior de les institucions es van anar conformant 
estratègies i conjunts de sabers procedimentals basats en la intuïció, l’experiència 
performativa passada dels mestres, l’apreciació auditiva del so vocal, i alguns 
criteris no científicament validats (encara que útils en alguns casos ). Com a 
conseqüència d’aquesta perspectiva, els mestres de cant també es van valer 
d’un llenguatge no científic i subjectiu travessat per la utilització d’imatges 
verbals com a instruments útils per comunicar sensacions físiques i per descriure 
característiques vocals que eren impossibles de nominar de manera unívoca 
a través de un llenguatge conceptual objectiu, donant lloc a l’emergència de 
recursos lingüístics com les metàfores verbals (Alessandroni, 2014b).

Les possibilitats d’exploració de l’instrument vocal es van modificar cap a la 
meitat del Segle xx. L’existència de nous instruments de mesura i tècniques 
de recol·lecció de dades acústiques va facilitar, cap a 1950, l’emergència 
d’un moviment interdisciplinari de professionals amb ideals cientificistes, que 
desitjava explorar en detall l’anatomia i fisiologia de la veu humana. S’inaugurà 
així un segon període, el de la “Pedagogia Vocal Contemporània” que impera a 
els nostre dies. L’objectiu d’aquest programa d’investigació era conèixer en detall 
el funcionament fisiològic-orgànic del procés fonatori i analitzar les condicions 
evolutives de l’instrument vocal.

Algunes de les aportacions d’aquestes investigacions es van vincular amb les 
característiques acústiques del so vocal, i en particular del formant del cantant 
(Sundberg, 1977, 1987; Vennard, 1968), l’anàlisi de les fàscies com a substrat 
de la producció vocal (Busquet, 2000; Germain, 2003), les vinculacions 
anatòmiques i funcionals entre la ressonància i els moviments del coll i la postura 
general (Miller, 1986; Rosewall, 1961), les relacions reflexes de la musculatura 
laríngia (Shewell, 2009; White, 1985), el sorgiment filogenètic dels plecs vocals 
(Rabine, 2002), i la construcció de programes de moviments motors vinculada a 
l’adquisició de mestratge en el cant (Lessac, 1997; Miller, 1996), entre d’altres 
aspectes importants que continuen sent investigats fins l’actualitat (Torres i 
Gimeno, 2008; Torres, 2014; Torres, Sala-Blanch, Gimeno-Aragón, Prats-Galino, 
i Massó, 2015).

L’acumulació de nous coneixements va permetre entendre íntimament l’instrument 
vocal (fins i tot produint-se serioses incompatibilitats amb el coneixement anterior) 
i reflexionar seriosament sobre la disciplina en si mateixa. D’aquesta manera, 
s’esperava abolir una pedagogia vocal fundada en la tradició, l’empirisme o la 
sola intuïció del mestre. El que va permetre a aquest grup de científics vocals 
oposar-se amb tanta vehemència al model pedagògic anterior va ser l’existència 
d’evidència objectiva precisa i mesurable respecte del funcionament de la veu.
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Dintre del paradigma contemporani hi ha dues posicions pedagògiques: una 
anatomista i una funcional (Alessandroni, 2014a).

La perspectiva anatomista planteja que conèixer l’estructura anatòmica de la 
veu cantada permet als docents del cant ensenyar sensiblement millor. Els que 
adopten aquesta visió veuen al cant com el resultat sonor d’una determinada 
macroestructura conformada per les diferents estructures anatòmiques (òrgans, 
teixit connectiu, ossos, etc.). Una altra conseqüència que es deriva d’aquesta 
posició és la creença que les modificacions sobre alguna estructura anatòmica són 
accessibles per al cantant, i poden modificar el so resultant o resoldre problemes 
específics (a través d’una alteració en la funció específica d’aquesta estructura).

La posició funcional, en canvi, procedeix privilegiant la funció de la fonació, 
i prenent-la com unitat per a la investigació. Els mètodes d’entrenament 
propioceptiu semblen funcionar en aquesta direcció, promovent majors nivells 
de desenvolupament de la percepció del propi cos per aconseguir modificacions 
en el nivell funcional (Blades-Zeller, 2002; Fort Vanmeerhaeghe et al., 2009; 
Heirich, 2011; Kind, 2011). 

CONCLUSIONS

Com hem pogut constatar, les idees del Dr. Botey i el grup de laringòlegs, van 
constituir una aportació nova en un context on imperava el paradigma de la 
“Pedagogia Vocal Tradicional”. 

Es constata que la creació del laringoscopi generà unes possibilitats tècniques 
d’observació que van revolucionar el panorama mèdic relacionat amb la veu. Per 
primer cop, es podien veure les cordes vocals en moviment durant la producció 
de diferents notes i es podien explorar els diferent tipus de veus i els diferents 
tipus d’emissió. Aquest nou coneixement es va voler estendre, no només a l’àmbit 
mèdic i al guariment de les patologies vocals, sinó també a l’àmbit de la tècnica 
vocal.

Aquesta nova visió també va ser defensada pera alguns mestres de cant que, com 
García, creien que els cantants necessitaven conèixer l’anatomia i la fisiologia del 
seu instrument. En alguns tractats de cant s’introduïen informacions científiques, 
encara que, segons els autors estudiats, sovint incorporaven conceptes erronis 
que portaven a l’aplicació de tècniques vocals nocives per a la veu. 

En els treballs del Dr. Botey s’evidencia un alt coneixement i consciència de 
l’estat de l’art relatiu a la veu humana, i una preocupació permanent per vincular 
art i ciència a la pedagogia vocal, qüestió que no es va constituir com a premissa 
pedagògica bàsica fins a la meitat del Segle xx.

Agraïments. Volem agrair al Dr. Lluís Guerrero i Sala l’haver-nos proporcionat un 
exemplar de la tercera edició del llibre del Dr. Botey.
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Notes

Procedència de les imatges: Figures 1, 3 i 5: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya; 
Figura 2: BIU Santé (Paris) (adreça permanent del document: http://www.biusante.
parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?32269); Figura 4: Biblioteca personal.

(Endnotes)

1  El grup de laringòlegs estava format principalment per metges, encara que també 
trobem en diversos treballs inclòs dintre del grup a Manuel García.

2  Aquest text, que es troba a la introducció del llibre, fou també publicat a: Castex, 
A, (1902). Maladies de la voix. Le Monde Artistique illustré. Musique, Théatre, Beaux-
Arts. 42º Année. Nº 32 (Dimanche 10 Août). p. 490-500. Recuperat de http://gallica.
bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54542327/f3.image.r=le%20monde%20artiste%201902%20
190208

3  Com ens indica el propi autor, es refereix a la Mathilde Marchesi,mezzosoprano i 
professora de cant al Conservatori de Viena, qui fou alumna de Manuel García a Viena i 
París. L’any 1887 publicà l’obra Méthode de chant théorique et pratique, op.31. Una 
versió anglesa de l’obra, The theoretical and practical vocal method (1910) pot consultar-
se en obert a: https://archive.org/details/marchesivocalmet00marc

En la pàgina IV del llibre podem llegir:“Després de força anys d’experiència exitosa, 
estic convençuda que el coneixement científic és indispensable als professors de cant, 
perquè els permet tractar l’instrument vocal d’una forma natural i racional i amb gran 
certesa; també, mostrant-los les causes dels defectes, els ajuda en l’entrenament de 
veus difícils i en la correcció de nombrosos defectes d’emissió que cada pupil té, ja sigui 
com a resultat d’uns mals hàbits o d’un entrenament inferior.”

4  El text original és en francès pel que es tracta d’una è amb la fonètica d’aquest idioma.





APROXIMACIÓ HISTÒRICA A L’HOSPITAL MILITAR  
DEL CARRER TALLERS DE BARCELONA

rIBAS, Marc; GUArDIolA, Elena; HErváS, Carles; i BAÑoS, Josep-E
Facultat de Ciències de la Salut i de la vida. Universitat Pompeu Fabra

La història dels hospitals militars a Barcelona s’inicia amb l’arribada de l’exèrcit 
francès d’ocupació a la ciutat durant la Guerra del Francès el 1808. Les 
necessitats creades per l’assistència als soldats francesos originà l’ocupació de 
diversos establiments eclesiàstics com el del carrer Jonqueres, el de Sant Pau 
i el convent dels pares de Sant Vicenç de Paül. Aquest darrer estava ubicat al 
carrer dels Tallers; havia estat construït a principis del segle xVIII i fou el més 
important dels tres. L’exèrcit francès l’ocupà el 12 de febrer de 1809 per fer-ne 
ús per atendre els seus soldats, al ser insuficient l’Hospital de la Santa Creu, que 
era el centre utilitzat fins aleshores per les tropes espanyoles residents a la ciutat. 

*El primer semestre d’aquell any el nombre de soldats atesos fou de més de 
3.000 malalts i ferits i els òbits arribaren a 1.531 en tots els hospitals militars de 
Barcelona. L’ús com a hospital militar cessà l’any 1811, però l’any següent encara 
es va emprar amb aquesta funció. Malgrat la fi de la guerra i la marxa de l’exèrcit 
francès, l’edifici seguí dedicat a hospital fins el 1816 quan l’atenció sanitària es 
traslladà al convent de Jonqueres i els religiosos tornaren al seu convent. Encara 
l’any 1821, els propietaris van cedir-lo de nou per a usos sanitaris amb motiu 
d’una epidèmia de febre groga a la ciutat. Dos anys desprès, el govern encara 
tornà a sol·licitar l’edifici per a ús hospitalari.

Uns anys després, una Reial Ordre de febrer de 1829 va cedir l’edifici pel seu 
ús com a fàbrica de tabacs, encara que aquesta no començà les seves activitats 
fins el 1832. La seva vida en aquesta utilització fou bastant curta, doncs l’any 
1843 es decidí de nou la seva utilització com a hospital militar en tancar-se el 
de Jonqueres pel seu estat ruïnós. L’edifici, però, no tenia les condicions idònies 
per ser emprat com a hospital, tot i que la seva salubritat era millor que la de 
l’hospital de Jonqueres. En aquells moments disposava de 680 llits dividits en 8 
unitats, cadascuna a càrrec d’un metge de sanitat militar, amb sales dedicades 
a afeccions mèdiques i quirúrgiques i amb sales especials per a les malalties 
oculars, les venèries, la sarna, les veroles i altres malalties contagioses. 

L’edifici seguí gairebé sense modificacions durant bona part de les tres dècades 
següents. A finals de 1880 i en els anys següents, però, es realitzaren diverses 
obres de millora que no pogueren resoldre els dèficits estructurals. No obstant 
això, l’hospital ja estava condemnat i l’any 1879 una Reial Ordre ja esmentava la 
possibilitat de la construcció d’un de nou i cinc anys després s’aprovà un projecte 
per a un hospital de 600 llits que no reeixí. Durant els anys següents, nombroses 
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declaracions de responsables militars, i fins i tot articles a la premsa, reclamaren 
amb insistència la construcció d’un nou hospital. Aquest no arribà fins l’any 
1936 quan s’inaugurà l’Hospital de Vallcarca, poc abans de la Guerra Civil.

L’hospital de Tallers, però, encara fou utilitzat malgrat les males condicions que 
tenia, atenent els pacients durant els anys convulsos de la Setmana Tràgica, la 
dictadura de Primo de Rivera, la Segona República i la Guerra Civil. L’any 1939 
fou emprat com a hospital dels abundants presoners de guerra i dels condemnats 
pels tribunals de repressió de l’època. Finalment s’inicià el seu enderrocament el 
mes de desembre de 1942. L’espai que ocupava és ara la plaça de Castella i la 
capella de l’antic monestir és ara la parròquia de Sant Pere Nolasc. 

Marc Ribas, Elena Guardiola, Josep-E Hervás, Carles Baños
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LA PRODUCCIÓ CIENTÍFICA DE L’HOSPITAL MILITAR  
DEL CARRER TALLERS DE BARCELONA

rIBAS, Marc; GUArDIolA, Elena; HErváS, Carles; i BAÑoS, Josep-E
Facultat de Ciències de la Salut i de la vida. Universitat Pompeu Fabra

L’Hospital Militar del carrer Tallers de Barcelona tingué una vida activa amb 
intermitències entre la primera ocupació del convent per l’exèrcit francès l’any 
1808 fins el seu enderrocament l’any 1943. La seva activitat més estable s’inicià 
amb la seva conversió definitiva en centre sanitari l’any 1843 quan quedà 
integrat en la xarxa sanitària militar, sotmès a la seva direcció i administració. En 
la present comunicació ens referirem a l’activitat científica, fruit de les iniciatives 
realitzades pels seus professionals durant aquest període. En considerarem dues 
parts: les societats científiques i les publicacions en revistes de sanitat militar.

L’ interès que els membres de la sanitat militar contribuïssin al progrés científic 
portà a una circular de la seva Direcció General del 6 de desembre de 1850 que 
demanava que les sessions acadèmiques dels metges militars es reglamentessin 
i institucionalitzessin. Fruit d’aquesta indicació es creà l’Academia Médico-
Castrense, que s’inaugurà el 4 de gener de 1851 amb l’assistència del capità 
general i on el cap de Sanitat de la Regió de Catalunya, Anastasio Chinchilla, llegí 
el discurs inaugural que fou dedicat a una anàlisi epidemiològica de les activitats 
de l’hospital de l’any anterior. 

El centre tenia una normativa que obligava a dues reunions cada mes amb 
assistència obligatòria dels professors del Cos de Sanitat Militar. En els mesos 
parells es llegien memòries sobre medicina castrense mentre que en els imparells 
es debatia un cas pràctic de medicina o cirurgia. També hi havia dues sessions 
a l’any on s’explicaven novetats en procediments i tècniques i els farmacèutics 
exposaven les noves substàncies medicinals disponibles. L’interès de les sessions 
acadèmiques a les diferents regions militars portà a l’edició d’obres que les 
recollien dins d’una publicació, la Biblioteca Médico-Castrense Española, 
per iniciativa del director general del Cos de Sanitat Militar, Manuel Codorniu. 
Malauradament, aquesta iniciativa s’estengué només de 1851 a 1852. 

L’any 1911 es constituí una associació científica de sanitat militar, la Sociedad 
Científica de Sanidad Militar de Barcelona, formada per membres del Cos de 
Sanitat Militar de la ciutat; a finals d’any, el nombre de membres arribava a 
cinquanta-cinc. El seu objectiu únic i exclusiu era contribuir al progrés de la 
Medicina, de la Farmàcia i de la Veterinària. Des de la seva creació també es 
parlava de la difusió dels treballs amb la seva publicació a la revista de Sanidad 
Militar. En els anys següents l’activitat de la Sociedad fou intensa, segons s’extreu 
de les revistes de l’època i de les notes publicades a la premsa. La primera 
revista de sanitat militar publicada a Espanya fou la revista de Sanidad Militar 
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Española y Extranjera que començà a publicar-se l’any 1864, encara que la més 
rellevant fou la revista de Sanidad Militar apareguda l’any 1911, continuadora 
en essència de l’anterior –que experimentà diversos canvis amb diferents noms– i 
que es publicà fins 1936. 

Des de l’Hospital Militar de Barcelona es publicaren nombrosos articles al llarg 
de tots els anys en aquesta darrera revista, especialment dedicats a l’àmbit de les 
malalties infeccioses i venèries, que preocupaven els metges de l’hospital per la 
seva prevalença. A més, també feren contribucions en el camp de la traumatologia 
i ràpidament incorporaren en els seus articles l’ús de les noves tècniques 
disponibles, com la radiologia o les anàlisis químiques i histològiques. Moltes 
d’aquestes publicacions es recolliren posteriorment en un volum (Memorias y 
discusiones de la Sociedad Científica de Sanidad Militar de Barcelona).

En resum, els metges de l’Hospital Militar de Barcelona mostraren un notable 
interès per contribuir als avenços mèdics de l’època i les seves activitats romanen 
disponibles en les revistes i publicacions de l’època. 

Marc Ribas, Elena Guardiola, Josep-E Hervás, Carles Baño
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EL MÉDICO ELOY ALONSO SANTAMARÍA, ABOGADO DEFENSOR  
DE MANUEL CARRASCO FORMIGUERA EN BURGOS (1937-1938)

lóPEz GóMEz, José Manuel 
Académico Correspondiente rAMC

rESUM: En el consell de guerra a que fou sotmès Manuel Carrasco i Formiguera, a 
Burgos l’any 1937, després d’esser capturat, juntament amb la seva família en el vaixell 
“Galdames”, que els traslladava de Bayona a Bilbao, va ser defensat per un metge, 
aleshores militaritzat, Eloy Alonso Santamaría. Aquest treball  es dedica a l’anàlisi de 
la trajectòria personal i professional d’aquest metge que actuà com advocat defensor.

Paraules clau: Manuel Carrasco i Formiguera, Burgos, Consell de guerra, Eloy Alonso 
Santamaría, Advocat defensor 

rESUMEn: En el consejo de guerra al que fue sometido en Burgos Manuel Carrasco 
Formiguera en 1937, tras ser capturado, junto a su familia, en el barco “Galdames”, que 
les trasladaba de Bayona a Bilbao, fue defendido por un médico, entonces militarizado, 
Eloy Alonso Santamaría; al análisis de la trayectoria personal y profesional de este 
abogado defensor se dedica este trabajo.

Palabras clave: Manuel Carrasco Formiguera, Burgos, consejo de guerra, Eloy Alonso 
Santamaría, abogado defensor.

INTRODUCCIÓN

Desde la publicación en el año 1984 de Divendres de Passió. vida i mort de 
Manuel Carrasco i Formiguera, escrita por el monje de Monserrat Hilari Raguer 
i Suñer, los hechos que condujeron a su fusilamiento en la prisión de Burgos la 
madrugada del 9 de abril de 1938 son bien conocidos. Tras el inicio de la Guerra 
Civil en julio de 1936, la situación de Manuel Carrasco Formiguera en Barcelona 
se fue haciendo progresivamente más peligrosa, hasta que las amenazas de 
los anarquistas, que no le perdonaban la defensa que de las órdenes religiosas 
realizó en las Cortes de la Segunda República, aconsejó el abandono de la ciudad 
con toda su familia.

Marcharon a Francia, y en Bayona, a pesar de los consejos en contra, junto a 
su esposa, Pilar Azemar Puigdelabellacasa, sus seis hijos, y un ama de cría, 
encargada del cuidado de la más pequeña, Rosa María, que tenía tan sólo unos 
meses, embarcaron en el Galdames con destino a Bilbao, donde Carrrasco 
debía desempeñar diversas actividades políticas en nombre de la Generalitat de 
Cataluña. Desafortunadamente el 5 de marzo de 1937, sobrepasado Bermeo, 
se topó con el navío de guerra nacionalista Canarias, que hizo fuego sobre él, 
abriendo varias vías de agua, y conduciéndole al fin al puerto de Pasajes, donde 
todos fueron hechos prisioneros.
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Al día siguiente los hombres, Carrasco entre ellos, fueron trasladados a la 
cárcel de Ondarreta, en San Sebastián; mientras que las mujeres y los niños 
permanecieron recluidos en un chalet-prisión en el propio Pasajes, pocas horas 
después su esposa junto con la pequeña Rosa María y el ama de cría fueron 
también llevadas a Ondarreta, quedando los otros cinco hijos solos en Pasajes1. 

El 9 de marzo por la mañana un pequeño grupo de hombres y mujeres de los 
encarcelados en Ondarreta, entre los que se encontraba Carrasco, su mujer Pilar, 
Rosa María y el ama de cría, fueron montados en un autocar y trasladados a 
la ciudad de Burgos. Las mujeres quedaron internadas en la antigua cárcel de 
la calle de Santa Águeda, viejo edificio que había albergado la alhóndiga del 
trigo durante varios siglos, mientras que los hombres permanecieron recluidos 
en la prisión provincial, inaugurada hacía muy pocos años en las afueras, al 
oeste del núcleo urbano. Carrasco ya conocía Burgos, donde había pasado cuatro 
meses, del 1 de diciembre de 1923 al 24 de marzo de 1924, en tiempos de 
la dictadura de Primo de Rivera, en el penal provincial existente entonces en el 
antiguo monasterio benedictino de San Juan2.

A finales de junio de ese año, las autoridades militares dejaron en libertad a Rosa 
María, que tenía 9 meses, y al ama de cría, lo hicieron a la una de la madrugada; 
gracias a la intervención de dos reclusas, hijas de Luis Labín Besuita, uno de los 
más importantes dirigentes socialistas locales3, fueron acogidas a esas horas 
intempestivas por Feliciana Ramos Ausín, y su marido, familiares suyos, que vivían 
en una barriada de casitas adosadas en la calle Doña Jimena, muy próxima a la 
cárcel de mujeres4. Este matrimonio alojó y cuidó a la niña y al ama durante dos 
meses, hasta que las negociaciones de la Cruz Roja Internacional consiguieron 
que la esposa y los seis hijos de Carrasco Formiguera fueran intercambiados en 
Gibraltar por la familia del general López-Pinto, para lo cual abandonaron Burgos 
el 16 de agosto5. Hasta esa fecha la familia Hidalgo Ramos visitó también en 
la prisión a Pilar y Manuel, llevándoles alimentos y noticias en la medida de 
sus posibilidades, tarea que continuó haciendo con Carrasco hasta su muerte, 
comportamiento que la familia nunca olvidó.

El consejo de guerra de Carrasco Formiguera se inició casi en las mismas fechas 
del canje y liberación de su familia, el 28 de agosto de 1937, actuando como 
abogado defensor un desconocido médico rural burgalés, entonces militarizado, 
Eloy Alonso Santamaría, que a juicio de Hilari Raguer lo hizo muy bien, 
defendiendo a bastantes más presos políticos con buenos resultados; el estudio 
de cuya trayectoria personal y profesional va a constituir el objeto principal 

1.  RAGUER i SUÑER, Hilari, Divendres de Passió. Vida y mort de Manuel Carrasco i Formiguera, 
Publicaciones de la Abadía de Montserrat, Biblioteca Abat-Oliva 295, Barcelona, 3ª edición, 2015, 
pp. 351-366.

2.  Ibidem, pp. 161-162.

3.  Luis Labín Besuita, destacado dirigente de la UGT y del PSOE en Burgos, estaba casado con 
Francisca Hidalgo, hermana del marido de Feli Ramos Ausín, de quienes por consiguiente eran 
sobrinas carnales.

4.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit.,  pp. 379-380.

5.  Ibidem, pp. 382-384.
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de este trabajo. A pesar de sus esfuerzos Carrasco fue condenado a muerte, 
sentencia que fue confirmada el 11 de septiembre por el propio general López-
Pinto, entonces Capitán General de Burgos; aunque como bien es sabido no se 
materializó hasta las primeras horas del 9 de abril del año siguiente, a pesar de 
los intensos esfuerzos desarrollados por relevantes personalidades eclesiásticas 
nacionales e internacionales, que pareció en diversos momentos podrían alcanzar 
el fruto apetecido, sin lograrlo finalmente.

Cuando hace 26 años di comienzo a mi actividad profesional en Burgos, uno 
de mis primeros pacientes fue Feliciana Ramos Ausín, y su hija Irene Hidalgo 
Ramos, una niña en tiempos de la Guerra Civil, que sin embargo recordaba bien 
los sucesos de Carrasco Formiguera. Muchas veces acudí a la casita de la calle 
Doña Jimena donde seguían viviendo, hasta el fallecimiento de doña Feli; seguí 
ocupándome de la salud de Irene, quien con el paso del tiempo, sabedora de mi 
interés por la historia, me fue contando detalles de lo que su madre había vivido, 
de los contactos que seguía manteniendo con la familia de Carrasco Formiguera, 
y de los informes que Hilari Raguer les solicitaba para las sucesivas ediciones de 
su libro. El año pasado al publicarse la tercera de ellas, notablemente ampliada, 
en la que también había colaborado, recibió de inmediato un ejemplar dedicado 
por el autor; me lo llevó a la consulta para que lo leyese; y al hacerlo me topé 
con la figura de Eloy Alonso Santamaría, que enseguida captó mi atención, 
llevándome a tratar de profundizar en su vida antes y después del proceso de 
Carrasco Formiguera. 

ISAR UNA REFERENCIA CONTINUADA

Isar es un pequeño pueblo a 20 km. al oeste de la ciudad de Burgos, que a principios 
del siglo xx contaba con escasos 400 habitantes dedicados fundamentalmente a 
la agricultura. En el nº 12 de su calle Mayor nació el futuro Dr. Alonso Santamaría 
el 29 de junio de 1902, siendo inscrito al día siguiente en el registro municipal 
por su padre, Federico Alonso Burgos, médico titular del distrito, como hijo suyo 
y de su esposa, Caritina Santamaría Estefanía, de 24 años de edad6. 

Su padre Federico Alonso Burgos había nacido el 16 de junio de 1875 en 
Mecerreyes, otro pequeño pueblo burgalés perteneciente al partido de Lerma7. 
Se licenció en medicina en Valladolid en 18978, muy pronto comenzó su ejercicio 
profesional en Isar, siendo uno de los fundadores del Colegio de Médicos de 
Burgos, al que permaneció fuertemente ligado a lo largo de los años, llegando a 

6.  Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPBu), Sección Instituto Diego Porcelos, caja 19, leg. 
19/7: Exp. de bachillerato de Eloy Alonso Santamaría.

7.  Archivo del Colegio de Médicos de Burgos (ACMBu), Ficha de colegiación de Federico Alonso 
Burgos.

8.  GARCÍA GONZÁLEZ, Raquel, Licenciados en medicina y cirugía en la Universidad de Valladolid 
(1871-1936), Valladolid,  Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Acta Histórico-Médica 
Vallisoletana Ix, 1979, p. 9, nº 133.
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ser Presidente del distrito de Burgos rural, Vicepresidente colegial, y Presidente 
en funciones en las elecciones a nueva Junta de Gobierno en 19329.

La infancia de Eloy trascurrió en Isar asistiendo a la escuela pública con los demás 
niños del pueblo, mientras iban naciendo sus hermanos: Sara, Pilar, Federico y 
Nieves10; en junio de 1912 aprobó el examen de ingreso de bachillerato en 
el Instituto General y Técnico de Burgos, en el que realizó solo el 1º curso, 
continuando sus estudios secundarios en Logroño, siendo expedido su título de 
bachiller por la Universidad de Zaragoza en 1918.

De inmediato se matriculo en Valladolid de las asignaturas del preparatorio de 
Ciencias, empezando el primer año de medicina en el curso 1919-1920, y 
alcanzando el grado de licenciatura en junio de 192511. Al mes siguiente ingresó 
en el cuerpo de Inspectores Municipales de Sanidad que se estaba configurando 
por aquel tiempo12, consiguiendo a finales de ese mismo año la titular médica 
de Ventosa de Pisuerga, pequeño pueblo palentino, en el límite provincial con 
Burgos, apenas distante 50 km. de Isar, en donde seguía residiendo su familia; 
para lo cual solicitó la colegiación en Palencia, que le fue concedida con fecha de 
31 de diciembre de 192513.

Apenas un año permaneció en Ventosa, pues el 20 de noviembre de 1926 empezó 
a ejercer como uno de los dos médicos titulares de Roa, pueblo de importancia 
en la Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos, solicitando previamente 
su admisión en el Colegio de Médicos burgalés con esa misma fecha, siéndole 
concedida el 25 de marzo del año siguiente, con el nº 16814. Probablemente en 
este traslado influyó de forma decisiva su boda, pocos días antes, el 20 de octubre 
de 1926, en la antigua colegiata de Roa, con María Natividad Santos Esteban, 
residente en la villa, y cuya familia era natural de varios pueblos comarcanos15, 
celebrando el enlace D. Santiago Sáiz Marcos, párroco de Isar y viejo amigo del 
contrayente.

Mientras Eloy cursaba sus estudios secundarios y universitarios sus padres y 
hermanos siguieron viviendo en Isar, a donde iba a pasar los veranos, y en donde 
seguía teniendo muchos amigos y conocidos. Los años 1927 y 1928 continua 
desarrollando su labor profesional en Roa, donde nacen sus hijas Carmen y 
Teresa16. A principios de 1930 su padre decide trasladarse a Buniel, pueblo más 
grande y cercano a Burgos, para poder desarrollar sus actividades en el Colegio 

9.  Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, año 14, nº 154, agosto de 1932, 
pp. 2-3.

10.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 9º de matrícula y cumplimiento 
pascual (1916-1966).

11.  Archivo Universitario de Valladolid (AUV), leg. 647-2.

12.  Archivo del Colegio de Médicos de Barcelona (ACMBa), Expediente colegial de Eloy Alonso 
Santamaría.

13.  ACMBu, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

14.  Ibidem.

15.  Archivo de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Roa, Libro 4º de Matrimonios, fol. 78v, 
nº 252.

16.  En 1927 y 1928 respectivamente.
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de Médicos con mayor comodidad. Se le presenta a Eloy la oportunidad de ejercer 
en el pueblo que le vio nacer y que tan bien conoce, y no la desaprovecha. Solicita 
y obtiene su titular médica, encontrándole ya instalado el 1 de junio de 193017.

Veintiocho años después de su nacimiento Isar seguía siendo un pequeño pueblo 
agrícola, que contaba con 435 habitantes, casi todos labradores, a excepción 
de unos pocos que servían algunos oficios: carpintero, comerciante, quincallero, 
guarda, molinero, pastor, cantero, tabernero, herrero; ninguno tenía estudios 
superiores salvo el maestro, Emeterio Albilla, que servía la escuela de niños, y 
la maestra, que cambió muchas veces en aquellos años, que se cuidaba de la 
educación de las niñas; poseía dos bellas iglesias servidas por un cura párroco. 
La única ayuda clínica con la que el Dr. Alonso Santamaría podía contar era la 
de una matrona, Manuela Iglesia Torre, una mujer del lugar, experimentada en 
los partos, en los que colaboraba cuando era necesario. En conjunto una vida 
tranquila, sin grandes ingresos, pero que dejaba tiempo para el estudio.

A los pocos meses de llegar a Isar nació, el 18 de septiembre de 1930, un 
tercer hijo, Eloy, como su padre, que fue bautizado al día siguiente por Santiago 
Sáiz Marcos, el mismo cura que casó a sus padres, ya por entonces párroco de 
Villamanzo18. 

La repentina muerte de su madre, Caritina Santamaría, el 29 de agosto de 
193219, le produjo un profundo disgusto. Al año siguiente el Boletín  del Colegio 
de Médicos correspondiente al mes de mayo daba noticia de su convalecencia 
en Roa, de la importante intervención quirúrgica a que había sido sometido en la 
Casa de Salud Valdecilla, deseándole pronto restablecimiento20.

Ese mismo año, el 28 de octubre, nació su hijo Oscar Luis, que con los años sería 
médico como su padre21. Todavía vería la luz en Isar otra hija, Mª Vega22, el 16 
de junio de 193623, a las puertas de la Guerra Civil; antes la familia pasaría por 
la tristeza de ver morir al abuelo, Federico Alonso Burgos, que seguía ejerciendo 

17.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 9º de Matrícula y cumplimiento 
pascual (1916-1966), año de 1930.

18.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol. 55r-55v. Fueron padrinos su abuelo paterno, Federico Alonso Burgos, y su abuela materna, 
Claudia Esteban Valcabao, natural de San Martín de Rubiales.

19.  Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, año 14, nº 155, sept-1932, pp. 
8-9 y 24.

20.  Ibidem, año 15, nº 163, mayo-1933, p. 24.

21.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol. 80-80v, nº 166. Fue padrino un hermano de su abuelo, Jerónimo Alonso Burgos, oficial 
administrativo del Colegio de Médicos de Burgos, y madrina su tía, Pilar Alonso Santamaría. 

22.  La Virgen de la Vega era y es patrona de Roa y su tierra.

23.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1955), 
fol.99r-99v, nº 208. Apadrinada por Carlos de la Cuesta, médico como su padre, y natural de 
Valladolid.
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como médico titular de Buniel, con tan sólo sesenta años, el 14 de marzo de 
193524.

ABOGADO DEFENSOR DE MANUEL CARRASCO FORMIGUERA (1937-1938)

Al estallar la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936, Eloy Alonso Santamaría 
contaba con 34 años, no sabemos exactamente cuándo, pero no muchos meses 
más tarde fue militarizado; aunque el libro de matrícula de la parroquia de Isar 
sigue consignando la presencia de toda la familia los años de la guerra, lo cierto 
es que Oscar Luis fue confirmado en la parroquia de San Martín de Rubiales, 
pueblo de nacimiento de su abuela materna, el 31 de mayo de 193725, prueba 
fehaciente de que en él, y al amparo familiar, se habían refugiado la esposa y los 
hijos al ser movilizado el padre. Tampoco nacerá en Isar, ese mismo año, una 
nueva hija, Mª Nieves, que probablemente lo hizo en la misma localidad. De que 
fue militarizado no existen dudas, pues el propio Dr. Alonso Santamaría aduce 
como mérito haber sido capitán médico al colegiarse en Barcelona en 193926.

No deja de resultar sorprendente que un médico rural, sin formación jurídica 
reglada, al menos conocida, fuese designado abogado defensor de Manuel 
Carrasco Formiguera, y que además su actuación en los tribunales militares de 
la época se extendiera a otros reclusos de la prisión de Burgos, entre ellos varios 
de los capturados en el Galdames, y al propio catedrático de Derecho Mercantil, 
Joaquín Garriges y Díaz-Cañabate; al parecer con buenos resultados generales y 
el beneplácito de los defendidos.

Al parecer Carrasco se dirigió en un principio al Decano del Colegio de Abogados 
de Burgos solicitándole que algún compañero se encargase de su defensa, sin 
obtener respuesta27. Lo era en ese momento Antonino Zumárraga Díez28, 
político conservador de larga trayectoria, que había sido Diputado a Cortes por 
el distrito de Burgos en 191629, amén de ocupar otros cargos municipales y 
provinciales.

Ignoramos los motivos por los cuales las autoridades militares propusieron a 
Eloy Alonso Santamaría como abogado defensor en general y del Sr. Carrasco 
Formiguera en concreto; para poder preparar y desarrollar su defensa hemos de 
suponer que estaba destinado en esas fechas en Burgos, quizá en su Hospital 
Militar, con gran actividad en esos años, o en alguno de los destacamentos 

24.  NUÑO, Abelardo, “Federico”, Boletín Oficial del Colegio de Médicos de la provincia de Burgos, 
año 17, nº 185, marzo-1935, pp. 21-23 (Semblanza necrológica por que fuera su gran amigo, 
compañero de promoción y bibliotecario de Colegio de Médicos burgalés, que le consideraba más 
que amigo hermano).

25.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados, fol.80v.

26.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

27.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit., p. 425.

28.  SÁNCHEZ DOMINGO, Rafael, Historia del Colegio de Abogados de Burgos, Burgos, 2009, p. 
727.

29.  CUESTA BUSTILLO, Josefina, “La política de la Restauración en Burgos (1875-1931)”, en 
Historia de Burgos IV: Edad contemporánea (1), Burgos, Caja de Burgos, 2002, p. 364.
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de guarnición en la ciudad; y que lógicamente se le darían las facilidades 
imprescindibles para poder ejercer su labor.

No existen indicios de que conociera personalmente con anterioridad a Carrasco, 
aunque es probable que supiera perfectamente quien era, y sus actuaciones 
políticas en los años precedentes. Tampoco sabemos con exactitud la fecha en 
la que se le encargó formalmente su defensa, ni las entrevistas que mantuvo con 
él a partir de entonces, y hasta la celebración del consejo de guerra; pero según 
todos los datos disponibles parece que se estableció entre ellos una corriente 
de mutua simpatía y comprensión. Abogado de sólida formación, Carrasco le 
trasmitiría pautas y argumentos para su defensa, en el marco de la severidad y 
rigor con la que se desarrollaban los juicios militares del momento.

El consejo de guerra se celebró los días 27 y 28 de agosto de 193830 en 
el Palacio de la Audiencia31, la defensa se centró en demostrar el carácter 
católico y derechista de Carrasco, pues su nacionalismo no podía rebatirse; para 
ello el Dr. Alonso Santamaría, en su calidad de abogado defensor, llamó como 
testigos a varios catalanes pasados a la zona nacional, residentes en Burgos, y 
a dos políticos burgaleses que habían sido compañeros suyos en las Cortes de 
la Segunda República, por haber obtenido acta de diputados en las elecciones 
de 1931 y 193332, habiendo sido testigos directos, por consiguiente, de la 
defensa que realizó de las órdenes religiosas. Tanto Aurelio Gómez González 
como Tomás Alonso de Armiño eran abogados al igual que Carrasco, y miembros 
de la Derecha Independiente, personas muy conocidas en la ciudad, testificaron 
con claridad en el juicio que consideraban al acusado católico y de derechas33.

A continuación el fiscal en su alegato final se ratificó en su petición de pena 
de muerte, al llegar su turno Eloy Alonso Santamaría se centró en los aspectos 
previamente consensuados con Carrasco, para terminar dando por desvirtuados 
los cargos contra el procesado y pidiendo su libre absolución con todos los 
pronunciamientos favorables. Antes de dictar sentencia el tribunal dio al acusado 
la oportunidad de tomar la palabra, que aprovechó Carrasco para insistir en la 
rectitud permanente de su proceder, siempre en el marco de la legalidad vigente.

Consta que Carrasco Formiguera quedo satisfecho con la defensa de Eloy Alonso, 
pero de nada sirvieron los esfuerzos de uno y otro, la sentencia dictada el mismo 
28 de agosto le condena “como autor de un delito de adhesión a la rebelión 
(…) a la pena de muerte”34. Veredicto que fue confirmado el 11 de septiembre 

30.  En el expediente de Manuel Carrasco Formiguera en la Prisión Central de Burgos consta que 
a petición del teniente Coronel Sr. Moragues fue excarcelado y entregado a la Guardia Civil para su 
conducción al consejo de guerra los días 27 y 28 de agosto, siendo devuelto al penal en cada uno de 
ellos (Archivo del Centro Penitenciario de Burgos, Exp. 1681, leg. 37). 

31.  En el que se juzga a otros tres encausados: Ramón Téllez Domínguez, Félix Pérez García y 
Vicente Ortega Pérez (RILOVA PÉREZ, Isaac, Guerra Civil y violencia política en Burgos (1936-1943), 
Burgos, Dossoles, 2001, pp. 331-336).

32.  PALACIOS BAÑUELOS, Luis, “La Segunda República en Burgos”, en Historia de Burgos IV. Edad 
Contemporánea (1), Burgos, Caja de Burgos, 2002, pp. 416-431.

33.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit, pp. 424-429. 

34.  Ibidem, p. 432.
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por el general López-Pinto35, Capitán General de Burgos, quedando pendiente 
únicamente del “enterado” del general Franco para ser cumplido.

Si la pena era de muerte no se comunicaba de inmediato al acusado, como 
sucedió en el caso de Carrasco, por lo que él, su defensor, Eloy Alonso, y sus 
amigos de la prisión de Burgos comprendieron muy pronto el fatal alcance de 
la decisión tomada por el tribunal. El ya condenado necesitó algunos días para 
hacer acopio de la serenidad suficiente para dar a conocer el resultado a su 
esposa Pilar, a través de una carta fechada el 6 de septiembre.

En los meses siguientes el Dr. Alonso Santamaría acudió en numerosas ocasiones 
a la prisión burgalesa para entrevistarse con su defendido, infundirle ánimos, 
ayudarle en lo que fuera posible, y diseñar posibles estrategias para evitar la 
pena de muerte. Pronto quedó claro que si el indulto no podía materializarse la 
única vía de escape era el intercambio con otros presos del bando nacionalista 
en idénticas circunstancias; y a conseguirlo se dirigieron intensos esfuerzos por 
parte de personalidades civiles y eclesiásticas de relieve, tanto españolas como 
internacionales. Hilari Raguer ha descrito con detalle esos meses de angustia y 
trabajo, que se iban prolongando sin que las gestiones realizadas dieran el fruto 
apetecido.

Los meses iban pasando en la incertidumbre hasta que el 8 de abril de 1938, 
viernes de pasión, mientras su gran amigo el jesuita P. Romaña se disponía 
a comer, recibe una llamada telefónica de un auditor de la Capitanía General 
burgalesa al que conocía, en la que le notifica que Franco inesperadamente ha 
firmado el “enterado”, por lo que sin dilación se va a proceder a la ejecución de 
Manuel Carrasco Formiguera.

A partir de ese momento los hechos se precipitaron con enorme rapidez, el P. 
Raguer describe paso a paso lo vivido en aquellas últimas horas, poco se puede 
añadir al respecto36. Carrasco fue puesto en capilla, el P. Romañá se lanzó a 
realizar algunas últimas gestiones desesperadas, que fueron infructuosas, y a las 
cuatro de la mañana, ya del día 9 de abril, se dirigió a la prisión para acompañar 
a su amigo; dos horas antes había llegado Eloy Alonso Santamaría, junto al juez 
instructor y el secretario. Carrasco, confesó, comulgó y oyó misa, cumpliéndose la 
sentencia a las siete de la mañana; siendo enterrado en un nicho del cementerio 
de Burgos que había adquirido con ese fin el P. Romañá.

Cinco días más tarde la dirección de la prisión burgalesa a la vista de una carta 
firmada por su amigo Luis Muntañola Tey, en la que en nombre de la familia 
solicitaba que las ropas y efectos personales propiedad de Manuel Carrasco 
fueran entregados a Feliciana Ramos Ausín, autorizó la petición realizada37.

35.  Ibidem, p. 384.

36.  Ibidem, pp. 437-480.

37.  Archivo del Centro Penitenciario de Burgos, Exp. 1681, leg. 37.
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LA ETAPA BARCELONESA DE ELOY ALONSO SANTAMARÍA (1939-1989)

Ignoramos en qué momento Eloy Alonso Santamaría decidió iniciar una nueva 
vida profesional, y en concreto en Barcelona. Es de suponer que pocos meses 
después de terminar la Guerra Civil, en abril de 1939, fuese desmilitarizado, 
teniendo que volver a su primitivo destino como médico titular de Isar. Con 
seguridad las vivencias experimentadas habían sido muchas, y posiblemente le 
llevaron a replantearse su futuro personal y profesional; trasladarse a cualquier 
otro lugar con una esposa y siete hijos y sin ningún empleo remunerado concreto 
fue sin duda una decisión valiente. Porqué a Barcelona, cabe la posibilidad 
bien fundada de que el trato con Manuel Carrasco Formiguera en sus meses de 
reclusión influyera en esta decisión.

Lo cierto es que a finales de ese mismo año 1939 solicitó su baja en el Colegio de 
Médicos de Burgos, que le fue concedida con efectividad del 12 de diciembre38. 
Pocos días antes, el 7, cursó alta en el Colegio de Médicos de Barcelona con el 
nº 2.32939; el 11 de diciembre fue confirmado en la parroquia de la Purísima 
Concepción de Barcelona su hijo Eloy40, y el 20 en la de Nra. Sra. de los Ángeles 
su  hija Mª Vega41. Este hecho nos lleva a pensar que la familia ya llevaba algún 
tiempo instalada en la ciudad condal, en el 2º piso del nº 34 de la Rambla de 
Cataluña, que sería siempre su domicilio habitual. En sesión celebrada por el 
Consejo Directivo del Colegio oficial de Médicos de la Provincia de Barcelona el 
día 22 de febrero de 1940, previo examen de las informaciones recogidas con 
respecto a su conducta político-social, se  acordó por unanimidad declararle 
depurado sin sanción42.

Muy probablemente los comienzos de su ejercicio profesional en Barcelona 
fueron duros,  contaba con 37 años, una esposa y siete hijos43, sin relaciones 
personales, ni contactos laborales, aunque no cabe descartar el apoyo más o 
menos directo de la familia de Carrasco Formiguera y de sus amigos, que a 
pesar del momento político seguían contando con conexiones de relieve en el 
entramado social catalán. Su vivienda estaba situada en una zona muy céntrica 
de la ciudad, susceptible de una amplia y solvente clientela, a la que en principio 
atendía de 3 a 5 de la tarde, centrándose de manera especial en el campo de la 
toco-ginecología.

Hasta ir situándose, para ir sacando a delante a su familia,  le sería necesario 
realizar tareas diversas, así parece indicarlo un anuncio aparecido en el ABC de 
Sevilla el 2 de octubre de 1941: “Herniado. Evite los peligros y molestias de su 
hernia con el SUPEr CoMPrESor HErnIUS AUToMáTICo, maravilla mecano-
científica, que, sin trabas, tirantes, ni engorro alguno, retendrá totalmente su 

38.  ACMBu, Ficha de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

39.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

40.  Archivo de la parroquia de san Martín Obispo de Isar, Libro 10º de Bautizados (1922-1950), 
fol. 55r.

41.  Ibidem, fol. 99r.

42.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

43.  El último José Ramón había nacido ese mismo año de 1939.

El médico Eloy Alonso Santamaría, abogado defensor de Manuel Carrasco Formiguera ...
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dolencia, sea cual sea su edad, sexo o profesión. HErnIUS, construido ex 
profeso y anatómicamente para cada caso, no molesta, no pesa, es invisible y 
dura una larga vida. Para informes y demostraciones en SEvIllA, en el Hotel 
Madrid, el día 3 del corriente. noTA: En Huelva, el día 4 en el Hotel Colón, y 
en Córdoba el día 5 en el Hotel Peninsular, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. 
Casa Central: GABInETE orToPÉDICo “HErnIUS”. Directo facultativo, Dr. Eloy 
Alonso Santamaría. rambla de Cataluña 34 1º. Barcelona. Censura de Sanidad 
núm. 107”44.

En el Anuario Sanitario Español  de 1946 aparece como tocoginecólogo con 
domicilio en la Rambla de Cataluña 34, 2º 1ª45. Su situación profesional en 
1950 debía de estar ya bastante consolidada. El 30 de marzo solicitó al Secretario 
del Colegio de Médicos de Barcelona un certificado en el que se hiciese constar el 
tiempo de residencia en la ciudad y de práctica profesional,  para acompañar a su 
solicitud de inclusión en la Escala Nacional del seguro Obligatorio de Enfermedad 
en la especialidad de Toco-Ginecología46, que centraría su quehacer clínico en el 
futuro, tanto en el SOE, como en el Hospital Militar, según hace referencia Hilari 
Raguer47, y en la práctica privada; hasta su jubilación y posterior fallecimiento 
en Barcelona el 29 de abril de 198948.

  

 

    

                                                             

44.  ABC, jueves 2 de octubre de 1941, edición de Andalucía, p.2.

45.  Anuario Sanitario Español, Madrid, ed. Excelsior, 1946, p. 266.

46.  ACMBa, expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

47.  RAGUER i SUÑER, Hilari, op. cit., p. 424.

48.  ACMBa, Expediente de colegiación de Eloy Alonso Santamaría.

José Manuel López Gómez
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APROPAMENT A LA HISTÒRIA DELS HOSPITALS DE LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
A L’ALT URGELL

CASASSAS i roMEro, Eva;  oBIolS i PErEArnAU, lluís;   
AlTIMIrAS i roSET, Jacint

resum:  En el present article s’ha volgut compilar el coneixement existent i aprofundir 
en els hospitals de la guerra civil (1936-1939) a l’Alt Urgell. Alguns d’ells van estar 
planificats a l’esclatar la guerra i d’altres es van crear com a hospitals de rereguarda 
condicionats per la línia del front del Pallars. Hem fet un seguiment del personal mèdic 
d’aquests hospitals, ubicant-lo i biografiant-lo en aquell context.

Paraules clau: hospitals de guerra, sanitat militar, guerra civil, Alt Urgell, lleida.

resumen: En el presente articulo se ha querido reunir el conocimiento existente y 
profundizar en los hospitales de la guerra civil (1936-1939) en la comarca del Alt 
Urgell (Cataluña). Algunos de ellos fueron planificados al estallar la guerra y otros se 
crearon como hospitales de retaguardia condicionados por la linea del frente de guerra 
del Pallars. Hemos hecho un seguimento del personal médico de estos hospitales, 
ubicándolo y biografiándolo en aquel contexto.

Palabras clave: hospitales de guerra, sanidad militar, guerra civil, Alt Urgell, lleida.

CONTEXT GEOPOLÍTIC I BÈL·LIC

L’esclat de la guerra civil el 1936 va condicionar la ubicació i catalitzar la 
instauració d’una sèrie d’hospitals de guerra a l’Alt Urgell. El xè Cos d’exèrcit 
republicà, dirigit pel comandant Jover1, tenia lloc de comandància a la Seu 
d’Urgell, es desplegà per la zona de Sant Joan de l’Erm, defensant l’accés a 
l’Alt Urgell del Pallars Sobirà2. La 26a Divisió també tenia a La Seu, el quarter 
general1. El front nord-occidental de la guerra civil, anomenat front del Noguera 
Pallaresa3, front del Pallars2, front del Pirineu4,5 o front del Segre1,6-8, era important 
no sols per protegir la resta del territori català de l’ocupació franquista, sinó 
també per garantir el control de les preses i les centrals hidroelèctriques6. Durant 
nou mesos, de l’abril al desembre de 1938, el front de guerra s’estabilitzà al nord 
del país3, concretament al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà. L’Alt Urgell quedà a 
la rereguarda9. Així, durant el 1938, en els límits entre aquestes tres comarques 
van haver-hi un seguit de batalles, entre les que hi van destacar, la de Sant 
Corneli (del 20 al 27 de maig)10, la de Pedres d’Auló (JGP)11 (del 22 de maig al 
1 de juny)12,13, la de Baladredo (que va tenir lloc segons les diferents fonts: de 
l’1 de juny al 2 de setembre14, del 22 al 25 de juliol5,13,14 o del 25 de juliol al 9 
d’agost12) i la d’Esplà (31 d’agost)13.
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Durant el mateix any (1938), també hi va haver bombardeigs franquistes 
esporàdics a Adrall (1, 3 i 4 de desembre)11,13, Beren (19 de juny) (RCDPC), Coll 
de Nargó (1 de desembre)15-17, Noves de Segre (2 de desembre)13 i Organyà (1 i 
25 de desembre)1,8,13,18.

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA ALS FERITS, ALS MALALTS I A LA POBLACIÓ

El servei de primera línia tenia com a missió recollir els ferits amb lliteres i 
traslladar-los al punt sanitari del batalló. Sempre que era possible, es practicaven 
cures elementals d’urgència en el mateix camp de batalla, ja que cada soldat 
anava equipat amb un paquet de cura individual que contenia gases, iode i 
alcohol19.

Amb l’experiència obtinguda durant la Primera guerra mundial, on es va poder 
observar el fet que els resultats en el tractament de les ferides eren molt millors 
quant més curt era el temps transcorregut entre la producció de la lesió i el 
seu tractament quirúrgic, el principi que orientà l’organització hospitalària en 
campanya fou molt clar: situar el primer hospital el més a prop possible del 
camp de batalla per poder atendre els ferits el més aviat possible (l’objectiu era 
no sobrepassar les cinc o sis hores)20.

Alfons Segalàs, sergent republicà pallarès, escriu21: ‘’Els ferits eren transportats 
a braços sobre lliteres que a vegades rodolaven per terra a causa que els soldats 
sanitaris no sabien el terreny que trepitjaven. Una vegada i una altra vegada 
el ferit era posat de nou damunt la llitera i suportava el calvari durant tres o 
quatre hores fins a trobar a Sant Joan de l’Erm, l’ambulància que per un mal 
camí carreter de muntanya el portaria a l’hospital després de la primera cura 
d’urgència’’.

Els ferits eren triats en la mateixa línia del front, segons el grau de gravetat. Als 
hospitals de primera línia, situats a menys de 10 km del front, es rectificaven de 
nou les cures i es tornaven a classificar els ferits, distingint entre els lleus i els 
greus. A aquests darrers, a causa de la naturalesa de les seves ferides i a que no 
podien ser transportats, se’ls operava allí mateix, mentre que els ferits lleus eren 
evacuats als hospitals de sang19.

Un hospital de sang és un lloc adaptat provisionalment per a recollir els ferits 
de guerra i prestar-los els primers auxilis mèdics o quirúrgics22. L’hospital de 
campanya o de sang, un punt fix o de base, era la primera instal·lació de 
tractament pròpia del cos d’exèrcit, tot i que estava supeditat als moviments 
que es realitzaven a primera línia. Se solien emplaçar en poblacions importants 
i amb bona comunicació, no gaire allunyades del front, i s’establien en edificis 
sòlids i espaiosos, com ara escoles, cases grans, casals, etc. Els equips quirúrgics 
d’aquests hospitals estaven integrats per un capità metge cirurgià i tres ajudants, 
un capità metge i dos tinents practicants. També hi havia infermeres, voluntàries 
o de la sanitat militar19.

A l’estiu de 1938, a l’Alt Urgell, cada dia augmentava el nombre de persones que 
arribaven de diferents punts de l’estat espanyol. Així que es va obligar a tota la 
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població civil de tots els pobles a ser vacunada de la febre tifoidea. Aquesta tasca 
va ésser coordinada pel Centre Comarcal Sanitari20.

1. HOSPITAL DE SANG A LA BASSETA O AL COLL DE LEIX (MONTFERRER 
I CASTELLBÒ)

Hi ha dos possibles enclavaments d’aquest hospital o potser hi havia dos 
hospitals en dos llocs relativament propers a uns tres quilòmetres de distància. 
Un es trobaria a la Basseta i l’altre al Coll de Leix.

La Basseta és un lloc pla, prop Sant Joan de l’Erm. Actualment Sant Joan de 
l’Erm nou es troba al costat del Coll de la Basseta21. ‘’Per transportar els ferits 
feien servir lliteres: unes barres amb argolles i passaven una lona. Allà a la 
Basseta hi haví un hospital de campanya; allí també auperaven’’ (JGP).

En un coll orogràfic, nomenat Coll de Leix, segons fonts familiars, hi hauria hagut 
un hospital (LOP).

Situació topogràfica de la Basseta i el Coll de Leix (Montferrer i Castellbò) (ICGC)

2. HOSPITAL DE SANG DE CAL GRAVADOR (CANTURRI, PALLEROLS DEL 
CANTÓ)

Canturri pertanyia al municipi de Pallerols del Cantó (RCDPC). A l’any 1938 
a Cal Gravador de Canturri, una casa gran amb deu habitacions i amb entitat 
pròpia des de feia tres-cents anys (JGP), hi havia un hospital de guerra de les 
forces republicanes24. Va funcionar com a hospital d’urgència (primera línia del 
front) durant la batalla de les Pedres d’Auló (JGP). Segons Solé8, era lloc de 
classificació o punt sanitari de brigada.
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El front de guerra era a Pedres d’Auló3 o Roques d’Auló24 (Rialp, Pallars Sobirà) 
(ICGC). Popularment es coneix per aquest nom perquè durant una de les guerres 
carlines hi va haver tants morts que l’olor dels difunts no se’n va moure fins al cap 
de molts anys (JGP)24. Les Pedres d’Auló formen una petita cresta rocosa situada 
al vessant del riu Noguera Pallaresa entre els pobles de Montenartró (Llavorsí) 
i Roní (Rialp) (ICGC)21. La batalla de les Pedres d’Auló va tenir lloc entre el 22 
de maig i l’1 de juny del 193813. El 22 de maig de 1938 a la tarda va haver-
hi un intens atac artiller republicà sobre les Pedres d’Auló i els batallons de la 
19ª Brigada Mixta ataquen les Pedres d’Auló defensada per la 1ª Bandera de la 
Falange de Burgos, que es repleguen a Santa Fe13. Tot i que la batalla va durar 
tant sols uns dies, l’exèrcit republicà va romandre a Pedres d’Auló la resta de la 
primavera i tot l’estiu de 1938, guardant-les i defensant-les. En aquest període, 
la situació era molt similar, amb fogueigs entre les diferents posicions, tenint 
nombroses baixes: molts ferits, sortosament sense greus conseqüències i també 
alguns morts21.

La distància en línia recta, entre Pedres d’Auló (front) i Canturri (hospital de 
sang), passant per la Torreta de l’Orri, és de deu quilòmetres (ICGC).

Els ferits menys greus de la batalla esmentada eren traslladats a l’hospital dels 
Banys de Sant Vicenç (JGP). A Cal Gravador (Canturri) hi havia dos metges, el 
doctor Boadella (metge cirurgià) (JGP)24 i el doctor Lorca24.

Joaquim Boadella i Clota va néixer a Granollers el 190825. El 18 d’agost del 1936 
el metge cirurgià Joaquim Boadella i Clota, va ser nomenat cap de circunscripció 
de Bujaraloz (Zaragoza)26. Després, el 1938 va estar a Cal Gravador (Canturri) 
fent de cirurgià. Un cop acabada la guerra civil es va exiliar amb la seva germana 
Florentina27, a Mèxic28,29, on hi van arribar el 21 d’abril de 1939, a bord del 
vapor Flandre30. Allà es va casar25 i va continuar fent de metge a Ciudad Juárez, 
Chihuahua (Mèxic) (AB)30.

Portalliterers transportant un soldat republicà al front del Segre

(Francesc Boix, Fons Argelers/Comissió de la Dignitat)23.
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Un metge de cognom Dr. Lorca treballava al Servei de Tranfusions del Hospital 
Clínic (Barcelona)19,31. No sabem si podria correspondre a aquest metge que 
també es trobava a Canturri.

El Sr. Josep Guilló, quan tenia tres o quatre anys, havia vist ambulàncies de color 
blanc que venien de la línia del front, passaven per Canturri i deixaven alguns 
ferits.

Cal Gravador (Canturri) és la casa a l’esquerra de color més esclarit.

El Dr. Joaquim Boadella Clota, l’any 193925.

La taula d’avet, on estiraven els 
ferits, Cal Gravador (Canturri).
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A la taula que encara avui és a la sala de Cal Gravador, hi estiraven ferits de 
guerra per guarir-los. La taula de Cal Gravador, feta l’any 1932, és d’avet, de cinc 
metres de llarg per un d’ample, formada per quatre llates gruixudes de cap a cap 
i sis potes, amb un caixó a cada punta (JGP)24.

En una habitació orientada a migdia, hi havia una taula de vidre, que era on 
operaven els ferits. La taula era de vidre per poder-la desinfectar. Expliquen que 
utilitzaven cloroform i èter com anestèsics (JGP).

Cambra on operaven els ferits, Cal Gravador (Canturri).

El ferits que no podien aferrar-se a la vida, els enterraven a l’hort de la font, en la 
que es creu que és una de les fosses comunes de la guerra civil13,24. A l’hort de 
la font hi havien uns cavallons, un per cada soldat, podent-hi haver al menys uns 
deu soldats enterrats (JGP).

L’Hort de la Font a Canturri, on es troben els soldats enterrats.

Centenars de soldats moriren en aquelles Pedres d’Auló, relata el sergent Alfons 
Segalàs21.
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3. HOSPITAL DE SANG DE CIVÍS (ANSERALL)

Civís havia pertanyut al municipi d’Anserall32. Segons s’esmenta en el diari de 
guerra del Sr. Miquel Bech12, a Civís hi havia un improvisat hospital. Contem que 
deuria ser un hospital de sang de la guerra civil. Va estar operatiu, al menys, des 
del 23 de juny al 3 de juliol de 1938, doncs perquè el soldat Miquel Bech hi va 
romandre aquests onze dies. Els malalts eren supervisats per un oficial mèdic12.

Segons fonts testimonials actuals (JCB i BBG), prop de Civís hi havia dos punts 
del exèrcit republicà. A les Bordes de Llosar, hi havia un refugi construït pels 
militars (actualment aterrat). I a Cal Maestre33, al mateix poble de Civís, hi 
havia la intendència de les tropes militars, on bàsicament hi donaven el menjar. 
Desconeixem el lloc exacte d’aquest hospital de sang.

Instal·lació militar a les Bordes de Llosar (Civís)34.

Fotografia actual (2016) de Cal Maestre (Civís), edifici d’intendència de l’exèrcit republicà el 1938.
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4. HOSPITAL DELS BANYS DE SANT VICENç (BARIDÀ)

Els Banys de Sant Vicenç és balneari des de l’any 1775, tot i que l’existència de 
les seves aigües sulfurades està documentada, des del segle x35-38. El Bartomeu 
Pal, del mas de Sant Vicenç, el 26 de febrer de 177537-39 adquireix els drets 
sobre les aigües termals als canonges de la catedral de La Seu d’Urgell, que 
n’eren propietaris36,37. Al principi hi van construir un hostal de traginers36,39. 
Després des del 177535,37, va passar a ser balneari (casa vella dels banys)36. El 
1883, a ponent de l’hostal, el Sr. Antoni Pal Soler va començar a construir la 
casa nova dels Banys, per ampliar el nombre d’habitacions (APC)35-37. Tot i que 
la seva inauguració va ser el 188737, l’estiu de 1889 encara es treballava en 
l’acabament de la casa nova dels Banys39. Es tracta d’un gran edifici39,40 d’aires 
senyorívols d’arquitectura vuitcentista41, de sis pisos i amb coberta de llosa. Hi 
havia un total de 40 habitacions (APC). Els Banys de Sant Vicenç enclavats en el 
Baridà36,39, pertanyien al municipi d’Aristot (RCDA).

La casa nova dels Banys de Sant Vicenç el 1899 (fotografia Rull) (MOM)39.

L’estiu de 193636,39, esclata la guerra civil i la casa nova dels Banys va ser 
confiscada per l’exèrcit republicà per convertir-la en hospital de sang (APC)35-37,39. 
La família Pal va marxar cap a Andorra35,37 i Sant Sebastià (Donostia) (APC)35. 
Aquest hospital passà a dependre del xè Cos d’Exèrcit14, servint als malalts i ferits 
procedents sobretot del front de Pallars, durant els gairebé vuit mesos que van 
durar els enfrontaments, del març al desembre del 19382.

Amb l’arribada de refugiats d’Euskadi arribava també el govern basc que es 
trobava mancat de territori propi i que mantingué unes exel·lents relacions amb 
el govern de la Generalitat19. La Generalitat va cedir al Departament de Sanitat 
del govern d’Euskadi, el Balneari dels Banys de Sant Vicenç31. Per donar atenció 
sanitària als més de trenta mil refugiats traslladats, el Departament de Sanitat del 
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govern d’Euskadi, organitzà una xarxa hospitalària pròpia, aprofitant instal·lacions 
que li va cedir la Generalitat19.

Per un costat, aquest hospital era divisionari, tal com esmenta el Dr. Pere Tarrés14 
o hospital de primera línia8; o sigui situat a menys de 10 km del front19. Cada 
equip quirúrgic divisionari estava format per un cap (capità), un tinent metge 
ajudant, dos practicants (un d’ells s’encarregava de l’anestèsia), un transfusor de 
sang i infermeres19. N’hi havia un per divisió3. Disposaven d’un nombre reduït 
de llits i les hospitalitzacions havien de ser breus per quedar en disposició de 
rebre i atendre nous ferits urgents19. Per un altre costat, aquest era un hospital de 
campanya, segons esmenta Alfons Segalàs21, sergent del batalló basc-català de 
muntanya Pirinenc, o hospital de sang19.

Considerat també un hospital d’evacuació per atendre els soldats ferits del front 
del Noguera Pallaresa3. Posteriorment es transformà en un hospital de campanya, 
per acollir malalts crònics31.

En aquest hospital de sang, el 24 d’agost de 1938 s’hi trobava l’oftalmòleg Dr. 
Josep Casanovas i Carnicer14,42 procedent de la clínica militar núm. 2 (Grup 
Saleses) de Manresa19 (OCL), tècnicament un hospital d’evacuació de l’Exèrcit de 
l’Est43, que era aquesta clínica militar de Manresa on el van destinar al començar 
la guerra (OCL).

El Dr. Josep Casanovas va néixer a Barcelona l’any 1905. Es llicencià el 1927 i 
amplià estudis a Viena, on consolidà la formació en l’especialitat44.

La clínica militar núm. 2 de Manresa estava instal·lada al convent de Les 
Saleses31. Per aquest motiu en deien ‘’Grup Les Saleses’’. Tenia capacitat d’uns 
200 llits. En aquesta clínica militar manresana hi havia dos tipus diferents de 
malalts. Els afectats per problemes mèdics, fonamentalment d’origen infecciós. 
El cap de Servei de Medicina Interna era el Dr. Josep Alsina i Bofill (OCL). I 
els ingressats al Centre Psiquiàtric que dirigia el Dr. Santiago Montserrat Esteve 

El Dr. Josep Casanovas i Carnicer (1934)42 

oftalmòleg a l’hospital dels Banys de Sant 
Vicenç14.
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(OCL)19. Els doctors Alsina i Montserrat es coneixien amb el Dr. Casanovas, ja 
que treballaven en aquesta mateixa clínica militar (OCL). Al laboratori d’aquesta 
hi treballava el metge Dr. Amadeu Foz i Tena31.

Els doctors Pere Tarrés i Josep Casanovas eren amics i companys. A finals d’agost 
del 1938, el Dr. Josep Casanovas va haver d’anar a fer un reconeixement al 3er 
Batalló d’un centenar de casos de presumpte tracoma, desplaçant-se des del 
Hospital dels Banys de Sant Vicenç fins al front, passant pel poblet d’Espaén14.

En aquest hospital dels Banys de Sant Vicenç hi arribaven membres del exèrcit 
malalts amb enterocolitis14, febre tifoide14, paludisme14, sarna infectada12,21... 
i ferits de guerra procedents del front del Pallars en ambulància14. Consten 
alguns membres de l’exèrcit evacuats de la 119ª, 133ª i 143ª Brigada5,12,14. Les 
Brigades mixtes 133ª i 143ª i la Brigada 119 pertanyien a la 24a Divisió del xè 
Cos d’exèrcit12. També membres de la 137ª Brigada mixta8. En el diari del Dr. 
Pere Tarrés14, el 4 de setembre de 1938 consta una evacuació de tots els malalts 
dels hospitals i al retorn a llurs unitats, per un possible imminent atac.

Davant aquest hospital tenia el seu propi cementiri. Els soldats que morien a 
l’hospital, els enterraven en unes rases fetes en una feixa del lloc anomenat Les 
Vinyes (APC), davant mateix del hospital de sang (APC)2. Els difunts tenien un 
número en un capçal de fusta, però amb el temps es van esborrar (APC). Entre 
les cames dels difunts hi posaven una ampolleta de vidre on es guardava un 
paperet amb el nom de la persona que allà s’hi trobava (APC, MPO i JAG)2. 
Els noms, al principi hi eren posats amb màquina d’escriure, després a mà i 
finalment per manca de temps, molts varen ser enterrats sense ampolla, o sigui 
no identificats (JAG). Ningú comptava que la majoria d’aquelles ampolletes 
acabarien trencades3. Tot i això es van poder identificar trenta-cinc soldats8. 
Creuen que hi havia enterrats més de dos-cents soldats (MOM). El juny de 
19623,8 es van exhumar un centenar de membres de l’exèrcit republicà i segons 
l’atles13, en la fossa de combatents hi havia setanta-set restes. Aquestes restes 
exhumades del cementiri dels soldats van ésser traslladades al Valle de los Caídos 
(Madrid)37,45 i sols es van poder identificar vint-i-un homes amb nom i cognoms45 
(llistat en addenda). En aquest indret madrileny, totes aquestes persones consten 
com enterrades en la fossa comuna nº 125246. Totes les persones traslladades 
corresponen a personal del exèrcit republicà que van perdre la vida en aquest 
hospital de sang. Pel trasllat s’utilitzaren unes caixes de fusta: restos individuales 
identificados 60x30x30 cm i restos colectivos sin posible individualización 
120x60x60 cm3. Aproximadament la meitat de les persones traslladades tenen 
un o dos cognoms de l’àrea catalana45.

L’hospital dels Banys de Sant Vicenç va estar funcionant, segons podem especular, 
fins el 8 de febrer de 1939, data en que varen ser ocupats pel Cos d’exèrcit 
d’Urgell1,19, del bàndol franquista13.

Acabada la guerra, l’abril de 1939, la família Pal va tornar als Banys, amb la 
intenció de refer el balneari a la casa vella (APC i RCDA). El Dr. Casanovas es va 
exiliar a França (OCL).
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Part central de la façana actual de la casa nova dels Banys de Sant Vicenç, en l’actualitat (2016)

Des les restes inhumades, hi ha informació de 23 membres de l’exèrcit. Hi 
consten tretze soldats i un caporal. Consten tres de la 119ª Brigada Mixta, cinc 
de la 133ª Brigada, un de la 137ª Brigada Mixta, tres del xè Cos d’exèrcit, un 
del 3er Batalló, dos del 27è Batalló, un de la 24a Divisió i dos de la companyia 
de sapadors8.

Les causes de defunció consten en vint-i-un membres de l’exèrcit. Entre parèntesi 
el nombre de casos. La causa de mort més freqüent va ser per ferides (5); febre 
tifoidea (4), broncopneumònia (3), infecció intestinal (2), infecció (2), abdomen 
agut (1), grip (1), hemofília (1), meningisme tòxic (1) i urèmia aguda (1). Aquests 
van morir entre el 1 de juny i el 24 d’octubre de 1938, la major part d’ells (14) 
durant els mesos de juliol i agost de 1938 (JAG)8.

Hi ha un soldat mort l’1 de juny de 1938 al hospital de sang dels Banys de Sant 
Vicenç i que es troba enterrat en el seu poble natal, degut a una petició familiar 
(APC i JAG)8.

-Josep Anglí Torras7,8 (Caldes de Montbui, 1920-Aristot, 1938)

Llistat de víctimes enterrades al Valle de los Caídos procedents del cementiri o de 
la fossa comuna dels Banys de Sant Vicenç ordenats alfabèticament de primer 
cognom i eventualment, entre parèntesi, lloc i any de naixement o residència8,45,47

-Francisco Aznar Belén
-Josep Balaguer Gil
-Ricardo Callado Diana
-Lluís Camprubí Salvany (Barcelona, 1916)
-Abilio Cañiveral
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-Joaquim Contijoch
-Luis Escalante Zapirain
-Ramon Fàbregas Giner
-Enric Gelabert Berta (Roses, 1907)
-Josep Gallart Julià (Subirats, 1903)
-Juan Giner Torrente
-Juan Gómez
-Josep Gràcia Riu
-Pedro Jiménez
-Andrés López Coscollano
-Francesc Massana Miquel (Sant Andreu de la Barca)
-Isidre Moracuder
-Alfonso Orcal Martínez
-Llorenç Ribot Capell (Menàrguens, 1919)
-Martí Roca Brunet (domiciliat a Peralada)
-Juan Sánchez Aroca (Albacete, 1906)
-Ramon Termes Cortina

En una web48, hi ha enregistrat un soldat, d’ofici serrador, de Manresa desaparegut 
o mort el 3/6/1938 al front de guerra o al Hospital dels Banys de Sant Vicenç.

-Francesc Cots Comellas (Manresa, 1918-1919)

Un cop acabada la guerra, la casa nova del Balneari va ésser transformada en 
una caserna35-37 ocupada per un batalló de soldats nacionals36,37 i per un batalló 
de treballadors forçats35-37 o presoners de guerra36 que es dedicaven a reconstruir 
els ponts volats per la guerra (APC)35,37, carreteres (MPO)36 i, més endavant 
acabarien treballant en els nius de metralladora o en els búnquers (MPO) de 
la famosa Línea-P 37, barrera defensiva construïda des del juny 1939 fins a 
mitjans dels anys quaranta49. Els que van ocupar la casa nova dels banys es van 
encarregar prou de destrossar o vendre el petit bé moble que es trobava en el seu 
interior (MOM). La part interior de la casa nova dels banys va quedar totalment 
destruïda (APC)36. Davant aquest escenari, quan van tornar els propietaris, no es 
van pas plantejar refer el balneari35.

5. HOSPITAL A LES ESCOLES D’ORGANYÀ

Aquest era hospital de primera línia o de socors divisionari8. Donava cobertura 
als soldats malalts i ferits, tant els del xè Cos de l’exèrcit com els soldats d’altres 
divisions de l’exèrcit que es trobaven de pas per la comarca, en el seu camí de 
retirada cap a França1.

Organyà patí dos bombardeigs d’aviació per Junkers (segons testimonis)8 (1 i 
25 de desembre 1938)1,8,13,18. Els civils ferits els portaren a Cal Socies i els més 
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greus a l’hospital d’Organyà18. Un nen ferit va sobreviure18. En el bombardeig de 
l’1 de desembre de 1938 hi van morir nou veïns del poble, malgrat les corredisses 
dels sanitaris i dels metges17,18 i haver estat atesos en l’hospital instal·lat a les 
escoles d’Organyà; i entre vint-i-cinc i trenta soldats15,17,18. Un nen ferit va poder 
sobreviure a les ferides1. En el bombardeig del 25 de desembre va morir una 
dona, algun soldat i algun refugiat18. En una rasa del cementiri d’Organyà s’hi 
troben enterrats els soldats esmentats víctimes de bombardeig8,18.

L’edifici de les escoles velles d’Organyà en l’actualitat (2016) on hi havia hagut  
l’hospital durant la guerra civil.

6. HOSPITALS A LA SEU D’URGELL

Els malalts evacuats des del front i després d’haver restat dos o tres dies en les 
infermeries o cases de pagès habilitades com a farmaciola del Batalló, arribaven 
a La Seu d’Urgell (ALR-DGE).

Els soldats republicans ferits i malalts del front del Pallars eren evacuats en 
ambulàncies i camions fins als hospitals de La Seu d’Urgell. Aquest trajecte 
durava unes deu hores5.

Durant la guerra civil, a La Seu d’Urgell van haver-hi tres hospitals19,50: l’hospital 
de sang o hospital de campanya, el 1936; l’hospital provisional, el 1937; i 
l’hospital de les Brigades Internacionals (BBII), l’abril de 1938.

6A. Hospital de sang o hospital de campanya a la Seu d’Urgell

Dotze dies després de l’alçament nacional, la Generalitat es feia càrrec del 
convent de les monges Lestonnac, i el convertiria en hospital de sang, encara 
que també actuaria en part com a centre civil i de salut pública51. Aquest hospital 
corresponia al xè Cos instal·lat a La Seu d’Urgell2.

En el Col·legi de la Companyia de Maria (Enseñanza), col·legi particular Valldaura 
o el convent de les monges Lestonnac, que passà a funcionar a càrrec de la Mútua 
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Escolar Guillem Graell, va ser ocupat per destinar-lo a hospital de sang52 o clínica 
militar, amb un servei també per la població civil51. Les religioses del col·legi 
l’hagueren de deixar. El 3 de novembre de 1936 es va decidir tancar l’hospital 
de sang i que s’haurien de traslladar els malalts cap a l’hospital, demanant més 
personal a les religioses. El mateix nombre de religioses va assumir més feina 
i finalment, a la Superiora General Madre Angelina Cebrià, li van entregar les 
claus de l’hospital de sang perquè en disposés. Algunes religioses de la Vetlla, 
acomiadades dels domicilis particulars, s’acolliren a l’hospital. Uns dies abans, a 
finals del mes de juliol de 1936, un metge es va presentar a la Superiora, dient-li 
que les infermeres haurien de ser seglars; tot i això les religioses van continuar 
donant servei a tots els malalts52.

El convent de les monges Lestonnac disposava d’una sala de medicina, on 
treballaren els metges Àngel Latorre Rios i Amadeu Foz Tena. Aquest hospital de 
sang també disposava d’un servei de cirurgia, dirigida pel Dr. Àngel Rierola Isern. 
En aquest hospital també hi treballaven, entre d’altres, el Dr. Joaquim Bonet 
Bosch i el Dr. Villanueva, amb el grau de comandants-metges43. El Dr. Joaquim 
Bonet Bosch era de Besalú53.

L’hospital de sang va arribar a tenir 100 llits51.

Aquest hospital, junt amb l’hospital d’Organyà, donen cobertura als soldats 
malalts i ferits, tant els del xè Cos de l’exèrcit com els soldats d’altres divisions 
de l’exèrcit que es trobaven de pas per la comarca, en el seu camí de retirada 
cap a França1.

Dos dels edificis del convent de les monges Lestonnac (La Seu d’Urgell), en l’actualitat (2016)

Àngel Latorre Rios. Nascut a Barcelona el 191343,54. Inicià els estudis a la Facultat 
de Medicina de la Universitat de Barcelona l’any 193043. Va acabar la carrera dos 
dies abans del 18 de juliol de 193655. Va treballar a l’Hospital de Sant Pau fins 
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que el febrer del 375,43, i a partir d’aquesta data, va ser mobilitzat cap a diferents 
llocs (Mallorca, Aragó, Manresa -grup Les Saleses-, La Seu d’Urgell) passant-se 
tota la guerra exercint de metge, des del 25 de febrer de 1938 amb el grau de 
capità metge43,55, en el bàndol republicà55.

A primers de maig de 1938 es traslladà a Manresa, que entrà a formar part de 
la clínica militar núm. 2 de Manresa. I a mitjans d’octubre de 1938 rep l’ordre 
de traslladar-se a La Seu d’Urgell, a l’hospital de sang. La missió del Dr. Latorre 
en aquest hospital era la de realitzar un diagnòstic diferencial entre els casos de 
tifus o enterocolitis greus i els quadres més banals. En aquesta tasca li ajudà un 
estudiant de sisè curs de medicina, Amadeu Foz i Tena, que ja havia treballat 
com a auxiliar de laboratori en l’esmentada clínica militar43.

El Dr. Latorre i l’ajudant Foz disposaven d’una sala de l’antic dormitori d’internes 
del col·legi de religioses, en el que hi havia uns vint-i-quatre llits (ALR-DGE).

A la planta baixa de l’hospital de sang els visitava el practicant-estudiant de 
medicina (Amadeu Foz) que feia la selecció entre els casos banals i els possibles 
casos de tifoidea, que aquests darrers anaven a la planta superior. Allà, prèvia visita 
i examen de sang, els hi posaven tractament amb Piramidón© i algun analèptic. 
En els casos una mica més complicats i amb temperatura alta, practicàvem 
hemocultiu. Un cop extreta la sang i un cop dipositada en els matrassos de cultiu, 
es transportava cap a Barcelona. Quasi mai varen obtindre un resultat positiu. 
Més sovint fèiem sero-aglutinacions dels que rebien els resultats al cap d’una 
setmana (ALR-DGE).

Setmanalment es desplaçava una camioneta que portava medicaments, plasma 
desanafilactitzat i ampolles de sang citratada conservada en neveres, per 
les transfusions de sang. El Servei de Farmàcia anava una o dues vegades a 
Barcelona, cada setmana (ALR-DGE).

Un dia en apropar-se a les primeres línies del front, el Dr. Latorre va poder 
comprovar la delicada situació de tot aquell front. Va aprofitar un vehicle de 
Sanitat Militar que s’encarregava de fer la distribució dels sèrums i de la sang 
per les transfusions, va passar per la carretera de la Palanca de Noves cap a 
Els Castells, fins a arribar a una petita casa de muntanya, de petits pagesos, al 
costat de la carretera, on hi havia una habitació d’uns vuit o deu metres quadrats 
i aquí va poder veure que hi guardaven els medicaments d’urgència (farmaciola) 
per atendre els combatents que venien des d’uns quatre o cinc quilòmetres de 
distància (ALR-DGE).

Davant el perill de ser atacats per les forces que pujaven des d’Organyà el 27 de 
gener de 1939, tot i que La Seu d’Urgell no va ser ocupada fins el 5 de febrer 
de 1939, els dirigents de l’Hospital van rebre l’ordre d’evacuar-lo43. El personal 
sanitari i els malalts emprengueren la retirada per la carretera de La Seu d’Urgell 
a Puigcerdà, fent una breu aturada al Hospital dels Banys de Sant Vicenç (ALR-
DGE). El Dr. Latorre va exiliar-se a França, on va passar set o vuit mesos abans 
de tornar a finals del 193955.
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Amadeu Foz Tena. Nascut a Lécera (Zaragoza), el 1913. Fou un metge català 
d’origen aragonès. Es va traslladar a Barcelona amb la seva família el 1923. Aquí 
va començar el 1932 els estudis de medicina a la clínica mèdica A. L’esclat de la 
guerra civil l’enxampà quan estava a punt de llicenciar-se i fou destinat al servei 
antipalúdic fins al final de la contesa56. Va treballar al laboratori de la clínica 
militar núm. 2 de Manresa30. Després treballà al costat del Dr. Latorre a l’hospital 
de sang de La Seu d’Urgell. Acabada la guerra, el 1939 es va poder llicenciar a 
la Universitat de Barcelona. Va morir a Barcelona el 199356.

Àngel Rierola i Isern (Manlleu, 1906-Barcelona, 1982). Abans d’acabar els 
estudis, era alumne intern a la clínica del Dr. Bartrina i metge ajudant del Dr. 
Garcia-Tornel a la Plaça de Toros de Barcelona on aprèn a tractar ferides inciso-
contuses i des d’on els ferits més greus són ingressats a la clínica Bartrina propera 
a la Plaça. Després, va ocupar la plaça de metge de Roda de Ter fins a l’any 1938. 
Aquest fet li va permetre treballar al Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa 
Creu de Vic. El 1938, es traslladà a viure a Vic on va exercir com especialista 
en cirurgia general, de les vies urinàries i, també, atenia parts. Mobilitzat amb 
al grau de tinent mèdic, esdevé cap de servei de la 42ª Divisió Cuirassada de la 
zona republicana on va haver d’exercir en condicions difícils. Passa a Puigcerdà, 
La Seu d’Urgell i Lleida practicant la cirurgia de guerra afrontant qualsevol 
eventualitat que se li presentà. Va dirigir la sala de cirurgia situada a la planta 
baixa de l’hospital de sang de La Seu d’Urgell. Més tard, va passar a la zona 
nacional fins que va tornar a Vic el juny del 1939, essent nomenat cap del Servei 
de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu, càrrec que no va abandonar fins a la 
seva jubilació l’any 197643.

El Dr. Àngel Latorre Ríos43. El Dr. Amadeu Foz Tena, l’any 193957.
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Una dona d’Adrall, ferida en el bombardeig del 4 de desembre de 1938, va 
ingressar en aquest hospital11.

Setanta soldats del xè Cos d’exèrcit consten com a morts a La Seu d’Urgell8. 
Les causes més importants de defunció van ser les malalties respiratòries –
pneumòmies–, malalties digestives –tífus– i per traumatismes –ferides de guerra– 
(RCDSU).

El Punt Diari de Girona59, va fer esment de dos soldats morts en l’hospital de 
campanya del xè Cos instal·lat a La Seu d’Urgell.

L’hospital de sang de La Seu d’Urgell va funcionar fins el 193851. Al tenir 
constància dels primers soldats morts el 16 desembre de 19378 i la darrera data 
d’ingrés de la dona ferida a Adrall (4 desembre 1938)11, comptem que aquest 
hospital va funcionar des de finals de 1937 a finals de 1938.

6B. Hospital provisional a la Seu d’Urgell

Es tractaria del Sant Hospital que es trobava al Convent de Sant Agustí (LOP), que 
a l’any 1937 es va utilitzar com a hospital provisional19,50. Poc abans de l’inici de 
la guerra civil, el 8 de maig de 1936, l’hospital civil va ser municipalitzat i en va 
desaparèixer l’element clerical de la junta51,52. Fins l’inici de la guerra, el director 
de l’Hospital municipal era el Dr. Josep Llangort i Planas; el farmacèutic era el 
Sr Albert Anglès i Civit; i l’administrador era el mossèn Ot Sansa i López. A partir 
del 7 d’agost es nomenà amb caràcter interí el Sr. Josep Farràs i Ebrieres com a 
nou director (ASU), tot i que es tractava d’una direcció més aviat administrativa 
(LOP), i el Sr. Joan Garcia Rebollo com a nou farmacèutic d’aquest hospital 
municipal (ASU). Alguns brigadistes internacionals canadencs i polonesos van 
ser ingressats el Sant Hospital (RISHSU).

El metge cirurgià Dr. Àngel Rierola i Isern58.
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Façana principal del Sant Hospital, La Seu d’Urgell, en l’actualitat (2016)

6C. Hospital de les Brigades Internacionals a la Seu d’Urgell

Els brigadistes de les Brigades Internacionals consten allotjats en diferents cases 
del poblet d’Adrall (LOP)11. La Caserna General de les Brigades Internacionals 
es trobava a la Catedral de La Seu60. L’abril de 1938 es va instaurar a La Seu 
d’Urgell, l’hospital de les Brigades Internacionals19, desconeixent la ubicació 
exacta d’aquesta instal·lació.

Discussió

Tal com esmenta Hervás19, a moltes viles i pobles de Catalunya en un moment o 
un altre del conflicte, es disposà d’instal·lacions que funcionaven com a hospital 
de sang o d’evacuació. Hi ha poca informació dels centres de Sanitat Militar a 
les comarques pirinenques. Hervás19 creu necessari fer estudis i recerques a 
nivell local o comarcal per poder establir una relació d’hospitals, encara que sigui 
aproximada.

Pels hospitals s’acostumaven a habilitar en edificis grans3, amb capacitat per 
poder acollir un nombre important de membres de l’exèrcit. Això ja va passar 
en altres balnearis del Principat, com els de Cardó (Benifallet), Blancafort (La 
Garriga), Montagut (Ribes de Freser), Termes d’Orion (Santa Coloma de Farners), 
Vichy Catalán (Caldes de Malavella) i Vallfogona de Riucorb19,32, aquests varen 
ser ocupats per a destinar-los com a hospitals.
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La documentació ha estat en aquests hospitals un problema per a reconstruir 
la seva història, tal com esmenta Hervás61. Degut a la provisionalitat d’aquests 
centres, aquests van generar poca burocràcia, que es va perdre o va ser destruïda 
(cas de l’hospital dels Banys de Sant Vicenç) en el moment d’evacuar o tancar 
la instal·lació3,61. Sols hem trobat testimonis, familiars de testimonis i algun diari 
(ALR-DGE)14 o memòria21. Els bens mobles del hospital de sang de la casa nova 
dels banys de Sant Vicenç van quedar destruïts o venuts (MOM), dificultant o 
impossibilitant la reconstrucció sanitària històrica.

Els hospitals dels banys de Sant Vicenç i el de les monges Lestonnac van 
ésser planificats des del principi de la guerra, o sigui el 1936. Mentre que la 
instauració de la resta d’hospitals revisats (el de la Basseta o el del Coll de Leix, 
el de Canturri, el de Civís, el d’Organyà i el Sant Hospital i el de les Brigades 
Internacionals a La Seu d’Urgell) va ésser polaritzada, per la línia del front de 
guerra al Pallars, sobretot el 1938.

Els Dr. Casanovas, Dr. Foz i Dr. Latorre, abans de fer cap a l’Alt Urgell, formaven 
part del ‘’grup Les Saleses’’ de Manresa. Els Dr. Casanovas i Dr. Latorre van 
acabar exiliats.

Malgrat la recerca sobre els hospitals de sang a Civís i el de les Brigades 
Internacionals a La Seu d’Urgell, la ubicació exacta d’aquests ha estat impossible 
de concretar-la.

Les Brigades mixtes 133ª i 143ª i la Brigada 119 es van formar el maig de 1937 
a Barcelona i es van enquadrar en la 31ª Divisió del xè Cos d’exèrcit. En el front 
del Pallars es van enquadrar en la 24ª Divisió. I el mes de desembre de 1938 va 
ser adscrites al xIIè Cos d’exèrcit62, tal com esmentava Miquel Bech12.

El soldat caldarí que estava enterrat al cementiri del hospital dels Banys de Sant 
Vicenç, tot i que s’assenyala que podria haver mort a l’hospital, al front o per 
actes bèl·lics7, considerem que deuria morir a l’hospital, doncs és obvi que els 
soldats morts al front o per actes bèl·lics, ja no passaven pels hospitals.
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EVOLUCIÓ DE LA MEDINA RURAL EN EL BAIX SEGRE A TRAVÉS DEL TEMPS

Manel CAMPS i SUrroCA; Blau CAMPS i AlEr

Com a vilatà i antic metge d’Alcarràs, relataré els meus coneixements sobre 
l’evolució de la Medicina rural en el Baix Segre (subcomarca del Segrià que 
compren els pobles riberencs situats al sud del Pla de Lleida), adquirits a base de 
la investigació en arxius i de la pràctica durant anys de la professió. Vaig arribar 
a Alcarràs el dia 1 d’agost de 1951, quan encara no havia fet els tres anys, 
acompanyat dels meus pares i una germana de poc més d’un any. Els meus pares 
s’hi van trobar molt ben acollits i van decidir continuar, cada dia més adaptats 
a la vila i a la seva gent. Al cap de quatre anys, va néixer al número 50 del 
carrer Major, on vivíem i exercia la Medicina el pare amb l’ajuda de la mare, una 
germana que amb el pas del temps acabaria sent metgessa, casant-se després 
amb un metge, el pare del qual, per circumstàncies de la vida, havia nascut a 
Alcarràs l’any 1921. 

L’any 1966, va néixer també a la mateixa casa l’última germana, que també 
es va fer metgessa. No cal dir que els parts d’aquestes dues germanes els va 
assistir el pare a casa, com es feia llavors i que actualment seria inimaginable. 
Molts metges rurals d’aquella l’època feien de tot: parts, reducció de fractures, 
transfusions de sang, autòpsies i moltes coses més. La seva formació era ampla 
i molt menys especialitzada que actualment. No disposaven, com ara, de 
tècniques instrumentals molt precises. Les úniques armes que tenien per saber 
el que passava dins del cos humà, eren la vista per veure el color de la pell, les 
mans per palpar els òrgans del ventre i l’oïda per escoltar els sorolls del cor, però 
sobretot les queixes dels malalts, que no són res més que l’expressió del dolor, 
els neguits i les pors que produeix la malaltia.            

Els metges antics havien de desenvolupar sobretot aquest últim sentit, no 
solament per poder diagnosticar sinó per entendre les malalties i la repercussió 
d’aquestes en la vida íntima del malalt i de la seva família. Màxim Gorki, escriptor 
rus del segle xIx i començaments del xx, en un dels seus llibres va escriure 
el següent paràgraf: M’agrada veure que coneixes el camí per arribar al cor 
humà. Davant de vostè, la persona obre el seu cor sense timidesa, sense recel; 
davant de vostè, l’ànima es destapa per si sola. Aquesta frase es pot aplicar 
magníficament als metges de capçalera antics, els quals, amb el seu treball 
aconseguien aprendre a obrir l’ànima del malalt, cosa que no solament contribuïa 
molt a poder fer el diagnòstic amb els símptomes que aquest els hi explicava, 
sinó que també beneficiava a les dues parts: el metge enriquia el seu esperit i 
el seu coneixement de l’home, i el malalt alleugeria el seu patiment, perquè el 
sol fet de destapar l’ànima allibera la por que acompanya sempre a la malaltia i 
tortura la ment.   
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Els malalts anaven a visitar-se a la mateixa casa familiar del metge i aquest 
anava a les cases dels malalts, generalment dues vegades al dia, tal com dictava 
la norma clàssica. Més familiar que aquest procediment, només hi ha la família. 

Quan es va jubilar el meu pare l’any 1990, vaig ser metge d’Alcarràs durant dos 
anys i ja vaig inaugurar un procediment diferent, que era visitar fora de casa, en 
un consultori municipal que va construir l’ajuntament al carrer de Baix, preveient 
que la Medicina estava canviant i era necessari posar-se al dia.     

Vaig acabar la carrera de Medicina l’any 1971. Aleshores, a diferència d’ara, en 
que molts metges han d’elegir el camí de l’exili si volen buscar un lloc de treball 
digne dels estudis que han fet, el trobar feina era relativament fàcil. Recordo que 
només acabada la llicenciatura vaig anar, com era habitual, a veure el cap de 
Sanitat, que aleshores era el doctor Joaquin Enrech Salazar, el qual em va indicar 
el poble on podia ser útil. Em va tocar anar al Poal a substituir el metge, que 
estava malalt. Vaig ocupar aquesta primera plaça durant un any i en tinc molt 
bon record. 

En aquell temps, sense jo sospitar-ho, es començava a moure la manera 
tradicional de practicar la Medicina en el món rural, que havia estat, generalment, 
un metge per a cada poble, amb l’obligació de residència allí, dia i nit. Els malalts 
s’acostumaven al seu metge i aquest acabava coneixent la seva malaltia, vida i 
costums. Ambdós protagonistes s’acabaven fent amics i s’estimaven de veritat. 

Va ser cinc anys després, quan el mateix doctor Enrech reflexionava sobre l’exercici 
mèdic en el medi rural i explicava que en els últims temps s’anava produint un 
èxode dels pobles cap a les ciutats per causes econòmiques, socials, culturals 
i també per les deficiències dels serveis sanitaris preventius i assistencials que 
afectaven el món rural (1). 

El mateix doctor preveia que era necessària una revisió de l’estructura de la 
sanitat rural, basada en la figura gairebé llegendària de l’antic i entranyable metge 
titular, amb l’escassetat de practicants i llevadores. El metge rural ho havia de 
resoldre tot: parts, cirurgia menor, fractures, pediatria i tot tipus de problemes de 
patologia mèdica que havia estudiat durant la carrera a la facultat de Medicina. 

En realitat, aquesta situació clàssica i antiga, ja havia començat a canviar en la 
mentalitat de la gent feia uns anys com a conseqüència de la generalització de la 
tecnologia, l’aparició de les assegurances socials d’ampla cobertura i de quelcom 
tan elemental com és la sensible millora dels mitjans de comunicació. Ara mateix 
penso que Alcarràs, vila dotada d’un extens terme municipal, hagués estat molt 
difícil d’ésser atesa per un metge sense disposar d’un vehicle per a desplaçar-se 
als molts masos que havia a Vallmanya i Montagut, sense llum ni aigua corrent. 
Els parts, no era estrany que s’haguessin de fer amb l’ajuda d’una llum de ganxo.  

Recordo també, que sempre que podia, el pare em muntava a la moto per 
acompanyar-lo a fer visites pel terme. Visitava els malalts i jo ho veia, al mateix 
temps que jugava com a nen que era. Moltes vegades, acabada la visita, la 
família ens invitava a berenar pernil curat en el propi mas. Aquesta Medicina 
tant entranyable va penetrar, sense adonar-me’n, a la meva ànima infantil i em 
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va crear la capacitat de gaudir de la sensació del costat romàntic de la Medicina, 
que després he vist que ha estat molt important per a mi, perquè em va ensenyar 
a viure, al mateix temps, la duresa de la malaltia, l’amabilitat del pacient i de la 
seva família i l’olor i el color del paisatge de la terra on habitaven. És el mateix 
que quan el pagès antic anava sempre acompanyat pel seu fill al tros, on aquest 
aprenia, simultàniament, a estimar el pare i la seva suor, i a la terra de conreu 
que donava el pa a la casa. Aquesta immensa riquesa espiritual, actualment, 
com moltes altres coses tradicionals, s’ha anat perdent progressivament.

Els fets descrits, sobretot els avenços de la tecnologia i de la ciència, van abocar 
progressivament a un tràfic de malalts des dels pobles a les ciutats, algunes 
vegades per ser hospitalitzats i el més freqüent per a visites ambulatòries. Tot 
això va anar creant als ulls de la gent una certa pèrdua de valor de la figura del 
metge rural.

El cap de sanitat, davant aquest problema, creia que en realitat al metge rural no 
se li havien ofert suficients mitjans per poder dur a terme una tasca més ampla. 
No se li havia donat una infraestructura sanitària amb edificis, instal·lacions, 
tècniques i personal col·laborador. Al seu criteri, el menys responsable d’aquesta 
situació era el metge rural i s’havia de procurar la desaparició d’aquesta mala 
imatge, en la que aquest apareixia com un simple metge d’urgència i distribuïdor 
de malalts. 

Per resoldre aquest problema, proposava un sistema que en realitat ens situa 
pràcticament a les portes de l’actual organització dels centres d’atenció primària. 
Vint-i-tres anys després del seu escrit a la revista, el 27 de setembre de 1999, 
s’inaugurà el Centre d’Assistència Primària per donar servei a Alcarràs, Torres 
de Segre i Soses, amb la contribució, també, de l’ajuntament en la cessió dels 
terrenys.

La Medicina, des de l’antiguitat fins ben entrat el segle xx, realment havia estat 
subjecta sempre al govern dels municipis, com una autèntica funció municipal 
més dels ajuntaments, però d’extraordinària importància. El contracte mèdic 
municipal era un autèntic document notarial que fixava els drets i deures dels 
metges amb el municipi i el seu sou a través de la clàssica i antiga conducta 
municipal. Aquest procediment va començar a canviar ideològicament al segle 
xIx a través del pensament de metges que volien centralitzar la Medicina perquè 
aquesta deixés de dependre dels ajuntaments i depengués cada dia més de 
l’Estat (2) (3).    

La bona disposició de la vila d’Alcarràs davant els canvis de la Medicina i 
l’agraïment que ha demostrat als seus metges, es veu reflectida en el nom de tres 
carrers de la vila: Dr. Castells, que va ser el que va construir el balneari a finals 
del segle xIx; Dr. Huguet, que és el metge que tancà definitivament la forma 
antiga de l’exercici mèdic com a sacerdoci, i al qual l’any 2015 se li va col·locar 
un bust de la seva efígie al Centre d’Atenció Primària; i Dr. Camps, el meu pare, 
que no deixant de practicar la Medicina clàssica, va ampliar la seva tasca amb els 
estudis de tres històries diferents: la dels llocs on va viure, la de la seva professió, 
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i la història de si mateix amb les seves memòries i genealogia que ens ha deixat 
per escrit als fills.

Alcarràs també ha sabut crear vocacions. Durant el transcurs del segle xx, la 
vila ha estat bressol de set metges en dues etapes diferents (no incloc el doctor 
Mario Huguet Jové, perquè va néixer l’any 1897). En la primera, ja llunyana, 
l’any 1909, va néixer aquí el doctor Joan Parrot Canudo, i el 1921, el doctor 
Joan Gené Roigé, fill d’un mestre d’escola procedent de Riudecanyes que exercia 
a la vila. En el segon període, el més fructífer també perquè és el més llarg, des 
de 1979 s’han llicenciat cinc alcarrassines, les quatre últimes a la Facultat de 
Medicina de Lleida: les germanes Dolors i Meritxell Camps, Natàlia Eres, Lluïsa 
Mas i Sandra Sans; i aquest any 2016 ho farà la sisena, Júlia Serra, la qual va 
tancar l’any 2013 la meva etapa com a professor de la Universitat de Lleida 
des de la primera promoció, quan Lleida era una delegació de la Universitat de 
Barcelona i no havia assolit encara la independència.

Tota aquesta sensibilitat del municipi projectada en la Medicina i els seus metges 
és molt important, perquè una mesura de la saviesa d’un poble és saber conservar 
la seva memòria col·lectiva, en aquest cas la mèdica, el destí de la qual serà 
convertir-se, amb el pas del temps, en l’arqueologia del futur i en una font d’aigua 
que mai deixarà de brollar. 

La Medicina dels centres d’atenció primària és la que es practica actualment 
i que tots en tenim formada opinió. No passa el mateix amb la Medicina del 
passat, a la qual el temps li ha imposat la severa llei de l’oblit. És per això que, 
amb l’ajuda de la interpretació dels escrits conservats en els armaris dels arxius 
públics, exposaré els coneixements que he anat adquirint sobre el que he titulat 
com a Evolució de la medicina rural en el Baix Segre a través del temps. Moltes 
de les dades que he utilitzat per construir el relat ja les vaig investigar fa anys 
amb Manuel Camps Clemente i amb el pas del temps han anat madurant en 
la meva consciència, motiu pel qual en el discurs hi haurà també una pàtina 
d’experiència i un record de les hores d’estudi compartides amb el pare.  

En el medi rural generalment els metges no han destacat en altres camps que no 
sigui el pròpiament mèdic pràctic. Són excepcionals els metges rurals famosos. 
No es podria fer un diccionari històric extens de metges rurals si s’hagués de fer 
sota el mirall de la fama. En canvi, sempre hi ha hagut bons metges dels seus 
malalts particulars. Això és l’habitual i és el que busquen tots els pacients. Trobar 
un metge que els comprengui i els  diagnostiqui i tracti correctament la malaltia, 
sense ser un simple detector de malalties, tant freqüent en el món tecnificat 
d’avui, és el més important. La importància, però, queda closa en la intimitat 
del malalt i de la seva família. En un poble qualsevol, el normal és que el metge 
acabi coneixent molt bé les malalties d’aquell reduït entorn en el qual es mou any 
darrera any, per no dir tota la vida. És un bon metge per a aquella petita societat, 
que l’exercici permanent li ha permès conèixer habitualment tres generacions: 
avis, pares i néts, i moltes vegades, de cada vegada més perquè la vida s’allarga, 
fins i tot besnéts.  
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Estic convençut que aquest prototipus és el millor de tots perquè en el fons 
representa l’autèntic servidor dels malalts. Els metges que han adquirit fama 
pública generalment són metges de ciutat que han destacat, a més de en  aquesta 
faceta comú de l’atenció directa al malalt individual, en altres aspectes de sentit 
més col·lectiu, be sigui de caràcter polític, literari, o cultural com va ser el cas a 
Lleida de la doctora Martina Castells, que va tenir el valor de fer el doctorat en 
Medicina l’any 1882, quan això era realment excepcional i contrari a les opinions 
de l’època sobre la posició social que havia d’ocupar la dona. Aquesta gosadia 
va convertir Martina, juntament amb la barcelonina Dolors Aleu, en la primera 
doctora en Medicina d’Espanya de l’edat contemporània. Martina, amb carrer i 
bust de bronze propis a la ciutat de  Lleida, al barri de Cap Pont, era  germana del 
metge que va construir el balneari d’Alcarràs, Camil Castells, i ambdós pertanyien 
a la quarta generació d’una nissaga de metges que provenien del món rural.  

La Medicina rural, des de l’antiguitat, s’ha estructurat a base de l’exercici de tres 
professionals: el metge, el cirurgià i l’apotecari. També, com veurem, en el decurs 
del temps els hospitals amb les seves funcions s’hi van anar integrant a partir del 
segle xI, per desaparèixer definitivament al segle xx.

Aquesta és l’estructura normal. Deixaré de banda, però, les característiques i 
l’estructura de la sanitat en temps de pesta i epidèmies, tema que per la seva 
importància ens ocuparia moltes pàgines escrites amb tinta pròpia. 

LA CIRURGIA I ELS CIRURGIANS

No tots els pobles podien tenir les tres figures. Depenia del nombre d’habitants 
i de la riquesa. Atès que eren molts els pobles petits i pobres, el més habitual 
és que en el nostre entorn fossin assistits per un cirurgià, que fins i tot havia de 
cobrir  diverses localitats properes. Aquest professional era considerat de menys 
categoria social que el metge. 

Des de temps immemorial, el treball del metge era vist com a més intel·lectual i 
el del cirurgià com a més artesanal perquè treballava, com en molts altres oficis, 
amb les mans, l’habilitat de les quals era essencial per a la seva pràctica i per a 
l’èxit de les seves intervencions. Prova d’això és que la representació gràfica de la 
Cirurgia és una mà i un ull: la mà per manipular el cos humà i els seus òrgans, i 
l’ull per veure les nafres i poder guiar a aquella.

Una prova de que els cirurgians es feien càrrec dels pobles, és que en alguns 
hem vist cases on en la porta d’entrada encara es conserva una pedra gravada 
amb el nom del cirurgià i l’any en que la va fer inscriure. Per exemple, a Belianes, 
hi ha una casa on hi consta la següent inscripció: Any 1790. Francisco vidal. 
Cirurgià (4); i a Aitona, hi ha una interessant inscripció recordant el cirurgià 
Jaume Capell, que la va encarregar per a perpetuar la seva memòria: Ad futuram 
rei memoriam, te fecitJacobus Capell chirurgi, anno 1710 (5).  

La Cirurgia no va començar a igualar la seva categoria social amb la Medicina fins 
a  meitats del segle xVIII, gràcies l’empenta dels cirurgians tarragonins Pere Virgili 
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i Bellvé, de Vilallonga del Camp, i Antoni de Gimbernat i Arbós, de Cambrils, 
impulsors i ànimes dels col·legis de cirurgia de Cadis (1748), Barcelona (1760) 
i Madrid (1787). 

De la mateixa manera que la funció crea l’òrgan, la professió imprimeix als qui la 
practiquen determinades qualitats que, amb el pas del temps i de les generacions, 
poden arribar a constituir un caràcter o segell diferencial. 

En el cas de la Cirurgia, he observat, potser perquè era una professió en què 
la violència i la mort jugaven un paper de primera línia molt important, que els 
cirurgians antics eren gent que adquirien dues virtuts que sobresortien sobre les 
altres: la valentia i la religiositat. 

Entre els sanitaris eren predominants els cirurgians que actuaven en les 
epidèmies i que moltes vegades hi perdien la vida. També en les guerres, fet que 
va contribuir molt al progrés de la cirurgia amb la creació dels col·legis al segle 
xVIII, institucions en el fons lligades als exèrcits de mar i terra. 

El sentiment de perill i de mort inevitable, desperta en l’home el sentit religiós 
d’una manera molt viva, i si bé tots els sanitaris podien ser religiosos, potser els 
cirurgians ho manifestaven més. 

Una altra característica dels cirurgians, atès que la seva professió durant molts 
anys era insuficientment remunerada, és que molts d’ells complementaven el 
salari amb altres negocis, a les terres de Lleida generalment relacionats amb 
l’agricultura. Alguns es feien rics, com Alfonso Mauro, cirurgià sicilià de Lleida 
del segle xVII (1660), fill d’un cirurgià de Messina, que es va enriquir molt amb 
negocis de ramaderia i es va convertir en un cirurgià prestador (6); un altre, el 
cirurgià d’Aspa del segle xVIII Gabriel Huguet (1726), complementava el sou fent 
de mestre de minyons; n’hi havia d’altres que aprofitaven casa seva per llogar 
inquilins, com el cirurgià de Lleida del segle xVIII Sebastià Camó (1721), fill del 
cirurgià Joaquim Camó; un altre cirurgià, Pere Farré, originari de Blancafort, de 
l’arxiprestat d’Àger, que va morir l’any 1731 a Puigverd de Lleida, on exercia, 
venia llavor de blat i algunes someres, al mateix temps que prestava diners (7). 

Malgrat aquestes feines complementàries, l’exercici de la cirurgia continuava sent 
el seu principal mitjà de vida, però amb grans diferències econòmiques segons 
el lloc on treballaven. No es pot comparar la qualitat d’una botiga d’un cirurgià 
de Barcelona amb la d’un altre d’un poble qualsevol de Catalunya. El que per al 
metge era la llibreria i per a l’apotecari l’apotecaria i els seus medicaments, per 
al cirurgià ho eren la qualitat de la botiga i les seves eines de cirurgia. 

Els béns, de caràcter més espiritual en el cas dels metges (llibres) i més material 
en els dels cirurgians (instruments quirúrgics) i apotecaris (medicaments), 
marquen en certa manera els camins que han seguit les tres professions a través 
de la història. Almenys simbòlicament, van ser les mans dels cirurgians, el 
pensament dels metges i l’art dels apotecaris en la confecció dels medicaments 
compostos, les principals armes de lluita contra les malalties durant molts anys 
de la Humanitat.
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La precarietat econòmica dels cirurgians devia contribuir a que canviessin de 
lloc amb més freqüència que els metges i els apotecaris i, per tant, era més 
gran el seu grau de mobilitat. No és estrany trobar-ne que passessin la seva vida 
professional peregrinant de poble en poble. Per exemple, Francisco Lloret i Guier 
va exercir a Alcarràs (1736-1746), Soses (1733-1746), Aspa (1747-1751) i 
Alfés (1757-1765). Observis que durant un període de 10 anys va atendre dos 
pobles al mateix temps: Soses i Alcarràs. Aquesta inestabilitat geogràfica dels 
cirurgians, fa que en certa manera se’ls pugui aplicar el caràcter d’apàtrides. A 
més, els pobles, en general, ja preveien aquest aspecte de gent sense pàtria, com 
ho prova el testament que la muller de l’esmentat cirurgià va fer l’any 1747, quan 
residien a Aspa, en què va ordenar que, en el cas de morir, el seu cos fos sepultat 
al fossar dels forasters, on aquests s’acostumaven a soterrar (8). 

La separació entre el que és propi i el que no ho és, ha estat molt arrelada en el 
decurs de la història de la Humanitat. Fins a la actualitat, en que el fenomen de 
la globalització ha aterrat al nostre planeta, autòctons i estrangers sempre va ser 
dos pols contraris, que es repel·lien més que s’atreien. Per fonamentar aquesta 
idea utilitzaré unes memòries manuscrites d’un avantpassat del segle xIx, oriünd 
d’Igualada, el qual explica que per mitigar l’estat de pobresa dels seus pares, la 
família es va traslladar a Juneda per poder sobreviure. L’escriptor recorda algunes 
peripècies de la seva infància. Ens diu que en arribar al cementiri de Lleida 
havia allí un creuament de quatre carreteres, una en direcció a la Seu, l’altra a 
Barcelona, l’altra a Tarragona i l’altra a Lleida. Li va cridar molt l’atenció el fet que 
en una d’aquestes ja havien plantat els pals del telègraf, novetat en aquell temps 
perquè va ser llavors que va començar a funcionar el telègraf a Espanya i la gent 
deia d’ell grans disbarats. Era l’any 1855. 

Instal·lats a Juneda, la seva posició va millorar considerablement. Amb els deu 
rals de jornal i casa franca, ja no els hi va faltar al migdia la cèlebre escudella 
catalana. A més, com que tots els dies passava per allí un carret que portava peix 
de Tarragona per vendre’l a Lleida, algun dia compraven un peix que le llaman 
rap para hacerlo con sopa, que era muy buena, y otros compraban sípia para 
comerla con arroz, que sabia á gloria. 

A ell de seguida el van portar a l’escola del poble, que distava un quilòmetre del 
lloc on vivien i treballava el seu pare cobrant el portalatge, que era un dret que 
es cobrava als vianants per passar per certs llocs. L’anar i el venir del poble eren 
els seus viatges diaris i poques vegades s’aturava a jugar amb els nens porque en 
los pueblos por instinto odian a los forasteros, y en aquellos tiempos mas, y los 
chiquillos me insultaban mas que no me acariciaban, aunque yo tambien tenia 
un caràcter completamente retraido, pues en ninguna parte estaba mejor que 
al lado de mis padres y prefiria ir com mi madre a coger hierva para los conejos 
que no estarme á jugar con otros niños. Explica que els conills era la indústria de 
la seva mare i que tenien un gran corral que utilitzaven com a conillar, i cada dia 
anava amb la seva mare a agafar herba per a alimentar-los. 
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ELS CIRURGIANS RAMON, FAUSTO I MIQUEL COMPANYS

Els cirurgians van ser més nombrosos que els metges en els pobles del nostre 
passat. A les darreries del segle xVII van arribar a Alcarràs els Companys, nissaga 
de cirurgians que va culminar amb Fausto Companys i Visa, que aconseguí ser 
catedràtic de la Facultat de Medicina de Lleida i es va enriquir  molt en casar-se 
amb Cecilia Alòs, filla del mercader de Lleida i paer tercer, Ramon Alòs, fill d’un 
pagès de Cubells. El 8 de desembre de 1686, Cecilia Alòs va ser dotada amb 
1.100 lliures per casar-se amb Fausto Companys. Va enviudar aviat i es va casar 
en segones núpcies amb Josep Massart i Romeu, ciutadà honrat de Barcelona 
domiciliat a Igualada. 

Com no era rar entre famílies de sanitaris, la germana de Fausto, de nom Gràcia, es 
va casar amb el cirurgià de Lleida, oriünd de Barbastro, Joan Dargallo Marzuelo.

Un germà de Fausto, Miquel Companys i Visa, va exercir la cirurgia a Torres 
de Segre i es va casar amb Maria Gòdia, d’Alcarràs (1673). Visitava també 
el moliner del molí dels canonges de Lleida, situat a Vilanova de Remolins, 
sufragània aleshores d’Alcarràs (1676). 

Com s’explica en la Història de la vila d’Alcarràs (9), els pobles de Remolins i 
Vilanova de Remolins, situats entre els termes d’Alcarràs, Soses i Torres, es van 
originar en el segle xII arran de la Reconquesta i van estar vinculats a Alcarràs 
durant molts segles, fins que en el segle xIx, després de la desamortització, 
els seus termes van ser transferits a Torres de Segre i van deixar de dependre 
d’Alcarràs. L’any 1847, solament es conservaven dos cases i el molí de farina 
pertanyent al Capítol.       

El pare de Fausto i de Miquel, Ramon Companys, va viure i va exercir a Aitona 
(1690-1692) i a Alcarràs, on l’hem trobat documentat almenys els anys 1680, 
1684 i 1686. Es va casar amb Mariagna Visa, d’Alcarràs, germana del discret 
Domingo de Visa, familiar del Sant Ofici de la Inquisició i notari d’Aitona. Va 
donar en testament al seu fill Miquel 10 escuts i tota la ferramenta i els llibres 
de cirurgia que tenia, com a recompensa d’una resta de 50 quarteres de blat 
que li havia promès en els capítols matrimonials. Va nomenar hereu a Fausto, al 
qual li va encarregar també que cobrés uns deutes de cirurgia a Josep Escarp, 
que eren 2 dobles per la curació d’una fractura al seu fill, i també 1 dobla per 
haver-li curat a aquest un mal gra que tenia al braç. També li va encomanar que 
cobrés al ferrer d’Alcarràs Nicolàs Francisco, 3 dobles per les 36 visites i les 10 
sagnies que havia practicat entre aquest i el seu mosso, i també per haverli donat 
unes suors de una malaltia galica (la cura de la sífilis amb friccions mercurials 
provocava suors). També el va informar que havia rebut d’aquest ferrer a bon 
compte, 16 quarteres de blat (10).

LA MEDICINA I ELS METGES

Els metges gaudien de més categoria social que els cirurgians, almenys fins 
ben avançat el segle xVIII, i els seus beneficis procedien més del seu exercici 
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professional i eren més elevats, cosa que els permetia enriquir-se i, a partir d’aquí, 
pujar esglaons socials i arribar fins i tot, alguns d’ells, a adquirir la categoria de 
ciutadans honrats.

Si bé al començament, el patrimoni era imprescindible per poder-ho ser, amb el 
pas del temps també es va anar tenint més en compte la categoria intel·lectual 
dels aspirants, és a dir, els seus estudis universitaris i doctorats. Però en aquest 
cas, a diferència dels altres, la ciutadania honrada, un cop adquirida, no es 
transmetia de pares a fills.

Riquesa, patrimoni i saviesa van ser, per tant, les condicions que obrien les 
portes a la ciutadania honrada, categoria que a Lleida, des del seu origen fins a 
l’any 1591, havia de ser votada i aprovada pel Consell General de la ciutat. 

La ciutadania honrada, però, era pròpia de les ciutats i no del món rural. 

EL METGE D’ALCARRÀS JAUME NUET I VIDAL

Jaume Nuet i Vidal ha estat potser el metge més important d’Alcarràs des del 
punt de vista social. Hi va exercir, almenys, des del desembre de 1767 fins al 
novembre de 1802. 

La seva descendència va anar ascendint esglaons socials fins que el seu besnét, 
Jaume Nuet i Minguell, va arribar a ser el primer comte de Torregrossa, cap a 
l’últim terç del segle xIx.  

Jaume Nuet i Vidal era natural de Talarn, on vivien els seus pares, Joan, que era 
de Lleida, i Isabel, de Tremp.

Només arribar a Alcarràs, quan era batxiller en Medicina, es va casar el 21 de 
setembre de 1767, amb Paula Gòdia París, germana de Josep Gòdia París, que 
va ser el que va construir el casal de ca l’Hereu l’any 1790, que amb cal Jaumetó 
eren les dos cases més fortes de la vila. 

El matrimoni va tenir dos fills: Maria i Jaume. Maria es va casar amb el veterinari 
d’Aitona, Josep Camí i Rubio, oriünd de l’Albi; i Jaume, que l’any 1795 estudiava 
Farmàcia, va exercir després com a mestre apotecari a Alcarràs i es va casar a la 
catedral de Tarragona amb la rica pubilla de Vilanova de la Barca, Josepa Blanch 
i Bresolí, que exercia de mestra a Tarragona (1801). 

El nét d’aquest matrimoni, Jaume Nuet i Minguell, que va néixer a Alcarràs l’any 
1831, va arribar a ser alcalde de Lleida durant el regnat d’Amadeu de Savoia 
(1870-1872) i president de la Diputació de la mateixa ciutat després del cop 
d’Estat del general Pavia el 1874. Monàrquic, liberal i molt amic d’Amadeu de 
Savoia, aquest, l’any 1871, li va lliurar el títol de comte de Torregrossa. Morí a 
Lleida l’any 1902 i el  títol l’heretà el seu fill Jaume Nuet i Ribé, que va morir 
l’any 1936. 

El doctor Jaume Nuet i Vidal, que tenia tres germans (Josep, que era prior 
d’Ascaló, Francisco, que vivia a Lleida, i Rosa, que residia a Granyena), era 
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també l’hereu dels béns del seu pare Joan Nuet, segons el testament que aquest 
va fer a Alcarràs l’any 1781, quan ja era vidu. Segons aquest testament, en el cas 
de morir, la seva voluntat era ser soterrat en el fossar de la vila, situat a l’església 
vella.    

El doctor Nuet va ser un clàssic metge rural de la seva època, perquè en aquell 
temps els metges ho feien tot i es comprometien en tot, més que actualment, ja 
que avui l’estructura organitzativa de l’exercici mèdic ha fet perdre autonomia al 
metge i als sanitaris en general. 

Em va sorprendre el cas d’una infermera de Vilanova de la Barca a la qual li 
vaig preguntar el perquè un dia havia de fer la feina d’infermera d’Albesa, un 
altre dia la de Vilanova de la Barca, un altre la d’Alcoletge, etc. Em va explicar 
el perquè, i com és obvi era degut a l’estructura de l’assistència en aquella zona. 
Em va confessar que no li agradava aquest sistema tant canviant, sobretot perquè 
aquesta manera de treballar impedeix, ja d’entrada, que el sanitari es comprometi 
amb la gent del poble, perquè no li pot dir al malalt que el tornarà a veure tal dia 
per continuar fent-li la cura, ja que no sap en quin dels pobles haurà de visitar 
aquell dia. Aquesta manca de llibertat i autonomia personal desmotiva i amarga 
a molts sanitaris d’avui en dia. En el fons, el que fa aquesta estructura és barrar 
el pas a quelcom tan essencial i imprescindible com és l’establiment i l’estabilitat 
de la relació metge malalt, un dels dos pilars bàsics de la pràctica mèdica. L’altre, 
és el coneixement científic de les malalties i el seu tractament. 

El doctor Nuet era un metge compromès amb la vida d’Alcarràs, perquè l’estructura 
ho permetia. Fins i tot, a més, es va casar amb una alcarrassina, relació que li 
reforçava la confiança, autoritat i influència en els fets de la vida local. Prova 
d’això, per exemple, és que l’any 1779 el mateix rector de la parròquia, en trobar-
se malalt a casa seva i sense saber de cert si moriria, va lliurar al doctor Nuet el 
seu testament clos.        

El doctor Nuet va fer el seu propi testament a Alcarràs el 1783, any de les febres 
pútrides malignes, document que va testimoniar el veterinari Jaume Falibert, que 
va exercir a la vila des de l’any 1782 fins al 1795.

A finals de 1782 es va iniciar a les terres Lleida una epidèmia coneguda amb 
el nom de febres pútrides malignes i com que el contagi persistia, el mes de 
setembre de 1783 va venir a Alcarràs el doctor Masdevall, inspector d’epidèmies 
de l’Estat, el qual va donar instruccions profilàctiques al doctor Nuet per evitar 
que l’epidèmia es continués propagant. Entre elles va aconsellar que no es 
deixessin sense soterrar els llits dels cucs de seda, explotació que en aquell 
temps era molt important. 

El doctor Nuet era molt religiós i tenia predilecció pels franciscans i caputxins 
dels convents de Lleida, on volia que, en el cas de morir, se li celebressin misses 
en el seu record.

En el testament també va deixar constància que el metge aconductat de Vilanova 
de la Barca, doctor Labrador, li devia sis duros de plata. Nuet va aconseguir una 
posició molt benestant, perquè a més d’haver-se casat amb Paula Gòdia, hereva 
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molt rica perquè el seu germà Josep Gòdia París va morir sense descendència, 
posseïa també una casa a Tremp que havia heretat del seu avi matern Bonifaci 
Vidal.

Com era i és encara costum, el doctor Nuet va deixar usufructuària dels seus béns 
a la seva muller Paula, amb la finalitat que mantingués els fills, però en el cas 
de que es tornés a casar, l’usdefruit finiria quan el seu hereu Jaume (apotecari 
d’Alcarràs) arribés a l’edat competent per al govern de la casa, o quan es casés. 

Va deixar 200 lliures a cada fill per quan es casessin, però amb la condició de 
que no ho fessin contra la voluntat de la mare, o dels tutors en el cas de la mort 
d’aquesta. Era una manera tradicional de conservar l’esperit de la casa i la casa 
mateixa.

Nuet va ser un home temperamentalment molt meticulós i per això va fer un 
segon testament que perfilava el primer. En aquest últim va ordenar que, si 
seguint el costum de la vila en relació al pagament dels delmes i primícies hagués 
defraudat als perceptors, encara que fos poc, es lliurés al rector perceptor de la 
primícia una quartera de blat, i a Jaume Gòdia (Jaumetó), que tenia arrendat el 
delme, dos quarteres (1785) (12).

L’APOTECARIA I ELS APOTECARIS 

L’apotecaria era per als qui l’exercien un bé estable de considerable valor, sobretot 
perquè era el principal mitjà de vida de la família. La transmissió de la botiga 
de pares a fills era molt important, més encara del que ho podia ser el llegat de 
béns immobles en el cas dels metges i dels cirurgians. Per això, la cultura de la 
nissaga estava més arrelada en el món dels apotecaris que en la dels altres dos 
professionals de la Medicina. 

En el cas de mort del propietari sense descendència, la família s’espavilava per 
resoldre de la millor manera possible el problema de la continuïtat de la botiga i 
es buscaven diverses solucions. Una d’aquestes era que la vídua es casés amb un 
altre apotecari, generalment amic de la família, com ho he observat en diferents 
casos dels segles xVII i xVIII.

D’altra banda, quan no hi havia descendència masculina per poder continuar 
l’establiment, l’apotecari solia prevenir la situació per evitar que amb la seva mort 
aquest s’hagués de tancar. Un exemple de proximitat el tenim amb l’apotecari de 
Torres de Segre del segle xVIII Jaume Pons, que va casar la seva filla Magdalena 
amb el jove apotecari de Vimbodí Miquel Gallart Prenafeta, fill del cirurgià 
d’aquesta localitat Josep Gallart. Es van signar capítols matrimonials el 26 de 
juny de 1740. El nou matrimoni viuria i seria mantingut a la casa de Torres de 
Segre, amb la condició de treballar per a aquesta i amb la possibilitat de ser 
expulsat en cas d’incompliment. I, a més d’això, en el cas que el pare de la noia 
i propietari efectiu de la botiga és tornés a casar i tingués un fill mascle, aquest 
seria l’hereu i la filla seria dotada amb 500 lliures (13).
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LA NISSAGA DELS APOTECARIS SANCHO

A començaments del segle xIx va arribar a Alcarràs Mariano Sancho Gasset, 
apotecari que obriria una nissaga d’apotecaris que es van fer nom a Alcarràs i 
després a Soses, poble on encara avui en queden descendents, propietaris entre 
d’altres béns d’una finca de conreu situada al terme de Soses, coneguda com la 
illa del potacari. 

El pioner de la nissaga, Mariano Sancho Gasset, era natural de Lleida, fill de 
Josep Sancho i de Gertrudis Gasset. Quan va aterrar a Alcarràs, es va casar l’any 
1803 amb l’alcarrassina Teresa Charles Sudanelles. S’hi va arrelar i s’hi va estar 
almenys fins a l’any 1830. Va viure la guerra de la Independència, marcada per 
la fugida dels vilatans i el desemparament de l’església nova que s’havia acabat 
de construir el maig de 1797. Aquest escenari de terror va ser especialment 
intens a finals de 1809 i començament de 1810. En aquell temps de penúria 
existia al carrer de Baix un edifici del segon hospital d’Alcarràs i dos anys després 
es va instal·lar de metge a la vila Josep Gasull, que s’hi va estar des del juliol de 
1812 fins al febrer de 1827. 

En l’acta de la visita pastoral de 1816, es diu sobre aquest hospital: una casa 
tiene el comun que llaman hospital, no tiene rentas ni dinero alguno. També 
consta en aquesta visita pastoral que els francesos havien malmès, més o menys, 
tots els altars de l’església. 

Segons cita el rector del poble, l’any 1828, els danys ocasionats per les tropes 
franceses no s’havien pogut reparar per manca de diners. Deia: bien puede decirse 
es la Iglesia mas hermosa y mas pobre del obispado. Como este vecindario es 
pobrísimo no puede o no quiere costear los reparos precisos.           

El fill de Mariano Sancho Gasset i de Teresa Charles Sudanelles, Ramon Sancho 
Charles, que era l’hereu, va exercir d’apotecari a Aitona i es va casar amb Engracia 
Esteban. El seu pare havia fet testament a la rectoria d’Alcarràs el desembre 
de 1830, davant el rector Josep Pecondron, i curiosament el va instituir hereu 
atenent la voluntat de la seva muller Teresa Charles Sudanelles, que va ser la que 
va triar aquesta decisió. 

El seu germà Francisco Sancho Charles, es va quedar a Alcarràs a casa fent de 
practicant de farmàcia i es va casar l’any 1840 amb Mariana Ribes Sisó, filla del 
pagès de Soses Josep Ribes Morreres i Raimunda Sisó.

Com era costum, en els capítols matrimonials de data 28 de desembre de 1840, 
els pares respectius de la parella van dotar a aquesta. Francisco Sancho Charles 
va rebre 90 lliures barceloneses i tot el parament d’una botiga d’apotecari, així 
com un llit, mobles i roba, entre ella un vestit de panyo negre i un cosset de vellut 
de seda. També, després, l’any 1841, rebria 15 lliures barceloneses en moneda 
d’or o plata. La seva muller Mariana Ribes Sisó, va ser dotada amb 200 lliures 
barceloneses en moneda d’or o plata, que rebria el maig de 1841, així com una 
caixa de noguer raimejada i la roba. 
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El matrimoni es va arrelar a Soses, amb l’apotecaria, i va ampliar el patrimoni 
amb la compra, el 13 de desembre de 1848, de dos bancals de terra d’horta 
plantats de vinya i oliveres, situats a la partida del tossal del penjat, del terme de 
Jebut, d’un jornal i dos porques d’extensió, pel preu de 248 duros de plata, en 
vàries monedes d’or i plata. La condició de la compravenda era que el comprador 
havia de deixar pas al venedor, per la part del sud, per poder anar a les seves 
terres, en cas necessari, amb cavalleries, una darrera de l’altra i no aparellades.  

El fill del matrimoni, Ramon Sancho Ribes, va continuar l’apotecaria de Soses 
i es va casar amb Amàlia BragósVillaplana, de Bellvís. Cobrava de conducta un 
doble de blat anual per casa (un doble equivalia a 20 litres de blat), però no hi 
entraven els específics que elaborava a mà. L’any 1900 admetia treballs dels 
veïns a compte de la conducta i apuntava el número d’animals que tenien les 
famílies aconductades, les quals també tenien dret a rebre tots els alcaloides, però 
s’exceptuaven tots els específics, combinacions desconegudes de medicaments, 
cotó fluix, gases i alcohols. 

Aquell any 1900, amb una població de 2.342 habitants, a Alcarràs hi exercien 
tres metges: Antoni Torres Duch, Hermenegildo Anglada i Ramon Sambola 
Marsal. 

Quan Ramon Sancho Ribes es va tornar cec, el seu fill, Ramon Sancho Bragós, 
va fer  d’apotecari sense títol, i va posar la conducta a 2 pessetes anuals per 
casa, cosa que va revolucionar el poble. El motiu era que el blat de conducta era 
tradicionalment de baixa qualitat, perquè solia ser blat de grapissos i valia menys 
que el blat bo. La tradicional resistència a pagar el metge feia que la gent intentés 
enganyar-lo amb el blat,  cosa que no era possible fer-ho amb les pessetes.  

Ramon Sancho Bragós es va casar l’any 1901 amb Carme Bonell, de Bellvís, i 
el dia que va morir el seu pare va tancar la botiga i es va dedicar a la pagesia, 
ja que ell no era apotecari de carrera. Així va acabar l’apotecaria dels Sancho de 
Soses. El seu nét, Ramon Sancho Sisó, resident actualment a la casa pairal de 
Soses, nascut l’any 1933, ja no va conèixer l’apotecaria, encara que va conèixer 
l’avi, que va morir cap a l’any 1960, als 82 anys d’edat.          

Però per la sang dels Sancho continuava circulant el gen de l’apotecaria, ja que 
una filla de Ramon Sancho Bragós, Ramona Sancho Bonell, nascuda l’any 1902, 
va ser farmacèutica de Cornellà de Llobregat, on va morir (va ser de les primeres 
dones farmacèutiques d’aquí); i un fill d’aquesta, Ramon Gelabert Sancho, va 
continuar la farmàcia de Cornellà; i un fill d’aquest, Ramon Gelabert, continua 
conreant actualment la mateixa farmàcia. 

D’altra banda, el fill de Ramon Sancho Bragós, Pere Sancho Bonell, no va acabar 
ni Medicina ni Farmàcia. Però com que la seva germana Ramona Sancho Bonell 
era farmacèutica a Cornellà, ell va fer pràctiques en aquesta farmàcia i al mateix 
temps va contractar el títol de la farmacèutica Josepa Riu Ochoa i va muntar una 
farmàcia a Barcelona, al passeig de Maragall, fins que el seu fill Pere Sancho 
Valls es va fer farmacèutic per poder continuar  la farmàcia en el mateix lloc.
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La tradició farmacèutica dels Sancho és un exemple de llarga durada, de més 
de 200 anys per ara, d’exercici de la professió, i una mostra més de la lluita de 
les famílies dels  apotecaris per no perdre el patrimoni tan preuat de l’apotecaria 
(14) (15).  

HOSPITALS RURALS

Fins al segle xI, solament els monestirs disposaven d’alguna dependència 
destinada a refugi de malalts indigents o transeünts. A partir d’aleshores 
començaren a proliferar certs establiments anomenats hospitals, que a més de 
donar acollida als vianants malalts, també donaven aixopluc, durant un temps 
limitat, a pelegrins i transeünts. 

L’hospital d’Alcarràs s’establí arran de la Reconquesta. En tenim notícies a partir 
de l’any 1180 i sabem que posteriorment va ser conegut com a hospital de Sant 
Jordi perquè el senyor de la vila, Tomàs de Santcliment, el 17 de gener de 1336 
va donar en testament un calze de plata per a l’altar de l’església de Sant Jordi 
de l’hospital, va fer reparar l’edifici i designà un capellà que tindria l’obligació de 
dir una missa diària en sufragi de la seva ànima i de la seva família (16)

 Els hospitals se sostenien de les seves pròpies rendes, procedents de diverses 
donacions. En desaparèixer, per no ser útils, els pobles destinaren una casa, 
coneguda com hospital, amb la funció d’aixoplugar els transeünts pobres, com 
ho hem vist abans amb l’hospital del carrer de Baix segons la descripció de la 
visita pastoral de l’any 1816. 

Els hospitals rurals van tenir cinc grans funcions (17):

1) Assistència, asil, hostatge o refugi de pobres vianants de pas, afectats de 
qualsevol malaltia, sempre que aquesta no els hi permetés seguir endavant en el 
seu camí (Alguaire, la Granadella, Borges Blanques, Juneda, Albelda, Estadilla, 
Tamarit de Llitera, Berbegal, Monzón, Peñalba, Torrente de Cinca, Benabarre, 
Tolva). 

2) Assistència a pobres de la vila sense recursos (Borges Blanques, Benabarre, 
Albelda, Estadilla, Tamarit de Llitera, Monzón, Fraga). En ocasions, com per 
exemple a Fraga, la mateixa conducta municipal obligava els metges aconductats 
a assistir els malalts de l’hospital. 

3) Donar posada als pobres que no tenien res per poder pagar l’hostal (Binefar). 

4) Acompanyar els vianants a un altre lloc de destí, amb cavalleries, si el grau de 
malaltia ho permetia (Granadella, Juneda, Tamarit de Llitera). 

5) Recollir expòsits i donar curs al seu destí (Juneda, Berbegal). A Berbegal 
vivia a l’hospital un home amb lloguer de franc i amb l’obligació de conduir els 
expòsits arribats d’altres llocs a Peralta, per des d’aquí ser portats a l’Hospital de 
Saragossa.      
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Finalment, afegiré una altra funció que he observat amb freqüència a l’antic 
hospital de Santa Maria de Lleida, i que podem fer extensiva també als hospitals 
rurals, que era l’atenció a les parteres de pas en situacions diverses. Un exemple 
d’una dona, en aquest cas suposadament abandonada, va succeir l’11 de 
maig de 1556, en que va ser batejada Joana ponsa filla de na Joana aranesa 
patermesina foren compares domenjo de clavellet i anthoni de valmanya comare 
francescatorrens tots del spital i ella es nada en lo spitall (18) 
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RECORDANT EL DOCTOR JOSEP ESPRIU I CASTELLÓ  (1914-2002)

FErnÀnDEz i SABATÉ, Alfons
Professor Emèrit de la Universitat de Barcelona.

L’any 1958 fou el penúltim dels estudis de llicenciatura i la curiositat pel futur 
del nostre exercici professional inquietava a molts companys de la promoció. 
El col·legi de metges organitzà una conferència del doctor Espriu, encara jove 
-llicenciat el 1942 i amb retràs degut a la guerra civil-  per parlar d’una nova 
forma d’entendre l’exercici professional a partir d’una organització de tipus 
mutualista de la qual els mateixos metges en serien els propietaris. Descobrírem 
un concepte desconegut fins llavors, el de l’economia social, consistent en les 
activitats econòmiques i empresarials de tipus privat a càrrec d’entitats que 
treballen per l’interès col·lectiu dels seus socis.  Fou el primer contacte amb la 
nova idea i em va semblar que fora interessant que altres companys de carrera 
poguessin conèixer-ho. 

A la facultat de medicina havíem organitzar un petit grup de debat que es reunia 
amb certa periodicitat per a discutir temes que consideràvem d’interès formatiu i 
que sovint es trobaven en els límits del que era tolerable en època de total domini 
del “règim”, com en deien de la dictadura. Alguns notables conferenciants ens 
il·lustraren en aquest “seminari” – era el nom que li donàrem- iniciat en temps 
del Prof. Fernández Cruz i amb permís seu com discussions sobre antropologia 
mèdica. Aquest instrument de reunió fou el que ens permeté de convidar el 
doctor Espriu per a parlar-nos de la seva idea de l’exercici sanitari dintre d’una 
entitat recolzada pel col·legi de metges de la província de Barcelona,que per tant 
marcava l’abast territorial  dels seus dominis.  

El nom d’Espriu m’era ben familiar puix que el poeta n’era el germà i durant 
el darrers temps del batxillerat l’ensenyament obert que rebérem uns quants 
afortunats, sota protecció de país republicà, laic i amb bandera tricolor com és 
la francesa, ens feu possible de conèixer els nostres poetes, que per cert no eren 
inclosos en el llibre de literatura espanyola limitat a les glòries castellanes. Espriu 
era coetani i company universitari d’alguns dels professors que teníem i que 
havien gaudit dels beneficis de la Universitat Autònoma. La professora Amàlia 
Tineo fou companya seva i els unia una forta amistat i a vegades ens oferia com 
a obsequi d’un bon comportament l’explicació d’anècdotes del “viatge a Grècia”. 
Es tractava d’un fet “d’abans de la guerra” quasi mitificat i del que molt pocs en 
parlaven malgrat l’impacte i el record que deixà en els que en gaudiren. Un grup 
d’universitaris, preferentment de lletres, anaren a Grècia en vaixell i iniciaren una 
experiència col·lectiva que no s’havia viscut abans en  el mon universitari; en els 
primers anys cinquanta delíem per a escoltar-ne els records. 
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Alfons Fernàndez i Sabaté

La presència de referències a la mitologia hel·lènica sovinteja en la poesia 
d’Espriu, també elements de vocabulari i costums del mon gitano com l’os 
Nicolau que fan ballar i no oblidem els personatges locals de la seva infantesa 
com l’Esperanceta Trinquis.  El coneixement de l’obra del germà Salvador per part 
d’un jove estudiant de medicina fou una bona carta introductora per fer amable 
i atenta la rebuda que em concedí l’Espriu metge per a proposar  de convidar-
lo. Per alguns joves que a l’escola havien estat estimulats a  tenir avidesa per 
la lectura de la premsa el pensament de Josep Espriu era en part ja conegut 
mercès als articles que apareixien a la columna Consejos del Doctor de la revista 
setmanal Destino i que ell signava amb el pseudònim de Cianófilo. Nogensmenys 
qui no coneixia el metge personalment no podia associar-lo al pseudònim.

En la seva conferència, que més aviat fou una xerrada amb un grupet a porta 
tancada, car els temps no donaven per més, ens va presentar un record històric 
del mutualisme i del cooperativisme, ambdós units per l’objectiu de satisfer  
per a una comunitat unes necessitats sense explotació econòmica per part de 
tercers. Ens descobrí els seus orígens el 1844 a la ciutat britànica de Rochdale 
on 28 teixidors crearen la primera cooperativa moderna , la Rochdale Equitable 
Pioneers Society, i que inauguraren en un edifici del segle xVIII, avui en dia 
restaurat com museu. Era una època de fam, la gent passava gana i havia de 
pagar als comerciants preus excessius per aliments de baixa qualitat, i aquests 
pioners varen obrir una botiga que proveí productes de qualitat a preus ajustats 
i amb beneficis que retornaven als clients membres de la cooperativa. Àdhuc 
aquests clients esdevenien socis amb el pagament d’una quantitat igual per a 
tothom i els membres augmentaren contínuament fins assolir la xifra de 90.000 
al cap de cent anys. 

L’ajuda mútua trobà entre el mon obrer català, que era molt obert a 
l’associacionisme, un terreny cultivat i propici per a resoldre necessitats col·lectives 
amb l’esforç entre tots. Els pioners catalans i de tot l’estat foren barcelonins: els 
cambrers del bar Canaletes, fet que ens colpí i que he recordat sempre com una 
curiosa anècdota. Feren extensiu a altres cambrers llur idea i llurs propòsits i 
fundaren la l’Associació o Germandat de Cambrers de Barcelona a començament 
del segle xx. La denominació de germandat fou molt freqüent a Catalunya per 
designar entitats associatives de caràcter mutual. L’assistència mèdica en cas 
de malaltia era precària i la solució nasqué després d’una conferència del doctor 
Josep Girona, deixeble del professor Cardenal. Al 1904 la Germandat inaugurà 
una petita clínica a Sant Gervasi de Cassoles amb capacitat per a nou malalts i 
atès el bon resultat del mutualisme inicial s’hi afegiren altres associacions obreres 
disposades a treballar amb el lema “Entre tots ho farem tot”. L’assistència mèdica 
augmentà, calgué canviar a una nova clínica amb 25 llits, que ben aviat tornaren 
a ésser insuficients, atès l’increment dels socis. 

L’experiència arribà a oïdes de les autoritats del regne i tant el rei Alfons xIII com 
el ministre Dato s’hi interessaren. El 1914 decidiren bastir un nou edifici, l’any 
següent es col·locà la primera pedra en presència de l’esmentat ministre i el 
desembre de 1917 s’inaugurà el primer pavelló de la Quinta de Salut l’Aliança. 
Seguí amb ampliacions i rebé ajut estatal i de prohoms de la societat civil catalana 
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ja que la Germandat fou reconeguda com un exemple de solidaritat obrera que 
calia ajudar. 

Al 1930 s’havia completat l’edificació del llavors carrer del Pare Claret; la clínica 
confortable i moderna tenia una capacitat de 270 llits i l’entitat mutualista 
que començà amb 700 socis al cap de 25 anys  assolí la xifra de 85.000 i al 
1933 era de 100.000.  Que el ministre del treball presidís la inauguració de 
l’edifici un cop acabat ens demostra la repercussió política que havia aconseguit 
l’associacionisme obrer de la Germandat l’Aliança. La llavor ha germinat 
generosament i al cap d’un segle a Catalunya la creació de cooperatives ha 
superat les 4.000, que representen el 22% de les espanyoles.

En la vida espanyola de la postguerra l’Aliança mantingué la seva presència 
extensa a bona part del territori català i ho compartia amb entitats que entre 
nosaltres eren conegudes com Mèdica i organitzades i formades per metges que 
constituïen un cos facultatiu i els clients pagaven una quantitat dita “iguala”. Un 
cos d’agents de pòlisses es dedicava a cercar clients i els seus honoraris depenien 
en part de la “cartera de pòlisses” acumulada, com a qualsevol companyia 
d’assegurances. Ens explicà el doctor Espriu que l’ experiència espanyola més 
recent havia estat l’Igualatori de Bilbao creat el 1955 i aquest descobriment 
i posterior coneixement intern li havia obert les portes a una nova fórmula 
d’assistència sanitària. La novetat d’aquesta entitat consistí a exercir en una 
mutualitat de la qual els metges en serien propietaris a parts iguals i pagats per 
acte mèdic segons uns honoraris establerts d’acord amb les possibilitats que 
permetessin els ingressos generats per les pòlisses dels associats. A diferència 
d’altres companyies d’assegurança en l’Igualatori no hi havia intenció de lucre o 
de benefici per part de tercer puix que la seva propietat pertanyia al col·lectiu de 
metges que hi exercien i tots ells n´ eren accionistes a parts iguals. La condició 
exigida era tan sols la possessió del títol de llicenciat i en cas de tractar-se 
d’especialistes calia ésser- ne reconegut com tal pel col·legi de metges. Era un 
camí obert a les noves promocions, que difícilment podien trobar  un lloc de 
treball en una companyia d’assegurança mèdica ja que aquestes tenien un llistat 
de metges tancat en funció de les necessitats de llur cartera d’assegurats. En 
aquells temps - ens recordava el seu íntim amic Alfons Gregorich-  la situació 
dels metges que treballaven a sou en entitats mercantils  dedicades a l’explotació 
lucrativa de la medicina era precària i que la pràctica de l’assistència mèdica 
discriminava massa entre rics i pobres.  En el sí de la comunitat del col·legi de 
metges la proposta del doctor  Espriu no tingué una acceptació unànime , la lluita 
per a obtenir-la durà un parell d’anys i acabà tenint  l’aprovació dels presidents 
del moment, el professor Arandes (1953-58), el doctor  Trias de Bes (1958-70)  
i després el professor Tornos (l970-76). El nou Igualatori de Barcelona rebé el 
nom d’Assistència Sanitària Col·legial i aquesta fou registrada i inscrita l’any 
1957.  El doctor Espriu ja tenia experiència col·legial puix que fou membre vocal 
entre 1945 i 1952, i llavors havia restablert la Comissió de Defensa d’Interessos 
Professionals  i més tard participà en la creació de la Comissió Assessora del 
“Seguro Obligtorio de Enfermedad” (SOE). 
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El Col·legi de Metges havia convocat noves eleccions per a la Junta i per tal 
d’intentar lligar el més estretament possible l’ajut col·legial el doctor Espriu 
tantost  presentà la seva candidatura però no fou elegit. Malgrat tot després d’una 
campanya electoral les seves propostes encara foren més conegudes i polèmiques 
entre els col·legiats i en sortiren reforçades ja que la nova junta no se li oposà. 
Al final dels anys cinquanta quan hom constituí l’entitat asseguradora  la tasca 
de la primera junta inicial consistí a saber engrescar el màxim de professionals 
acreditats per tal de confeccionar el llistat obert de metges i afaiçonar per 
primera vegada un ampli llibret de facultatius que hom podia escollir lliurament. 
La trobada, conferència o xerrada, com en vulgueu dir d’un acte informal però 
realment docent per a aquells joves que l’escoltaren amb avidesa, conclogué amb 
la definició del cooperativisme que vaig poder retenir per escrit: “Una cooperativa 
és una associació autònoma de persones voluntàriament unides per resoldre 
les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes, 
mitjançant una empresa democràticament controlada i que pertany a tothom”. 

Acabada la carrera de medicina vaig trigar a preocupar-me per un lloc de treball 
i vaig continuar en la càtedra de patologia quirúrgica del professor Piulachs 
on duia tres anys en formació con alumne intern i on va néixer l’esperança de 
poder-me dedicar a la docència. La manca de recerca d’un lloc estable per a 
exercir era deguda a que encara em restava per fer el servei militar normal durant 
un any i mig puix que jo no era de “milícies universitàries” on s’aconseguia 
graduació militar. En aquell moment el demà  s’apareixia com un llarg futur i 
encara més llarg es va confirmar quan el sorteig em destinà a l’Àfrica Occidental 
Espanyola on a Sidi Ifni s’estava en guerra contra les tropes “irregulars” dels 
rebels marroquins, que volien obtenir la independència d’aquell territori sense 
comprometre directament al rei Mohamed V.   Vaig sortir de l’estació de França el 
dia de Sant Josep del 1960 amb el sac a l’esquena i el viatge en tren fins Càdis 
va durar dos dies. Allí fórem convenientment xollats en una caserna on veié uns 
munts de cabells com mai hauria pogut imaginar. L’anada fins la costa d’Ifni durà 
tres dies en el vaixell Romeu, petit transport de càrrega que ja havia descobert  
temps abans, perquè durant anys feia el trajecte de Barcelona fins Palamós i des 
de la platja de Tossa  s’albirava i finalment se’l reconeixia; compartia aquesta 
feina amb el seu semblant el Romeu i aquests eren els que l’exèrcit noliejava per 
a fer el transport de la nova lleva i també més tard dels ja llicenciats de la lleva 
precedent que retornaven a casa. 

Cada vegada era un passatge d’uns set mil homes repartits en diversos viatges 
segons la capacitat de les bodegues on els joves nois de la lleva jeien amuntegats,  
tost molts ben marejats ,uns quants perbocant i algun amb perill de deshidratació; 
l’administració endovenosa de sèrum fisiològic era el remei a bord i el metge 
del vaixell em demanà que l’ajudés en aquesta tasca. A Ifni no hi havia port 
i per a desembarcar     baixàvem per les escales de corda i malla sospeses 
a la borda del vaixell, com havia  vist en les pel·lícules de guerra, i saltàvem 
a dintre de la barcassa amfíbia just en el moment en que la onada l’elevava 
al màxim a tocar del vaixell. D’allí fins la platja calia travessar sis trencants 
d’onades encrestades i la barcassa seguia avançant per la sorra compactada 
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amb les seves rodes neumàtiques immenses. Cada quinto era destinat a la seva 
companyia en casernes diverses, desmuntables i instal·lades a l’inici de la guerra;  
després seguí el període d’instrucció i el destí final fou en general a les trinxeres 
de primera línia en condicions de vida força dures vivint en cubículs i galeries 
excavades sota terra.  Jo vaig ésser destinat a la companyia de sanitat que tenia 
els barracons que feien de caserna vora la platja i prop de l’hospital. Al cap de 
tres mesos d’instrucció en la planura seca i polsosa que teníem al  davant, sense 
arbres i amb la única vegetació africana de tabaibes i cardons, arribàrem a la 
“jura de bandera” i llavors a reemplaçar als que es llicenciaven i que esperaven 
amb delit el retorn amb els seus. Tots estaven cremats anímicament per la 
duresa de l’experiència i sobretot per la convicció de la interinitat de la vida 
sense saber si l’endemà un possible atac podia ésser definitiu i punt final dels 
projectes vitals  i no tots ho havien suportat ja que en algun cas el suïcidi o el 
trasllat a un centre psiquiàtric ho havia interromput. L’estat d’ànim el coneixia 
bé un company barceloní situat a correus militar on s’adonava de la disminució 
progressiva de la correspondència global de la tropa cap a la península; res 
de nou es podia explicar, la veritat anímica no es podia comunicar a familiars 
per a no angoixar-los més i la coneguda censura militar només deixava lloc als 
comentaris anecdòtics.  La obligació dels comandaments militars era lògicament 
la de tenir la tropa  tothora en màxim estat d’alerta, nit i dia, tant durant el lleure 
com durant la guàrdia, perquè mai se sabia quines podien ésser les intencions 
de l’enemic guerriller amagat a l’altra banda de les posicions. Es va donar el cas 
d’un soldat de guàrdia que es va adormir i que fou responsable de la mort d’un 
altre soldat en un atac enemic; aquest fet obligà a un consell de guerra que el 
sentencià a mort afusellat; era barceloní i aquí el cas fou conegut. 

El cirurgià de l’hospital colonial de Sidi Ifni, que era civil, feia dos anys que no 
podia anar de vacances per causa de la guerra i la meva presència allí li podia 
significar que el descans merescut era prop. Vaig treballar amb ell i quan es refià 
de la meva formació demanà el permís de vacances que era de quatre mesos, 
ja que els funcionaris colonials tenien dos mesos de vacances i ell acumulà les 
de dos anys. Era extremeny i desitjava aconseguir una plaça de la Seguretat 
Social a la seva terra i per a tenir més temps per a aquestes gestions perllongà 
amb permís de dos mesos més  la seva absència. En total foren sis mesos de 
pràctica quirúrgica intensa sota la meva pròpia responsabilitat i amb el suport de 
la direcció de l’hospital i dels comandaments militars.

 A finals d’estiu de 1961 em varen llicenciar i vaig fer el mateix camí de l’anada 
però a l’inrevés. Torní a Barcelona i fui novament acceptat en el servei quirúrgic 
del professor Piulachs, on en el curs acadèmic següent se´ m  nomenà professor 
de classes pràctiques. Teníem una assignació econòmica molt minsa que tan 
sols permetia pagar-se els esmorzars i en conseqüència  calia doncs trobar un 
treball remunerat que permetés cobrir la subsistència amb independència de 
l’ajut patern als vint-i-sis anys. Com altres companys amb aspiracions docents a 
la facultat vaig trobar  una feina remunerada però allunyada del camí elegit de la 
meva especialitat de cirurgia ortopèdica i traumatologia: la medicina d’empresa, 
després dita del treball, consistent en el control de les condicions laborals i 
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sanitàries dels treballadors d’entitats amb menys de cent llocs de treball. Les 
empreses s’agrupaven en un sistema de mancomunitats – un altre exemple 
d’associacionisme-- i compartien el cos mèdic i els serveis complementaris de 
les revisions; el treball hi era assumible malgrat els medis de que disposàvem, 
que eren rudimentaris, i la distància d’algunes fàbriques on setmanalment hi 
érem presents. 

Simultàniament era important començar a exercir l’especialitat triada però hi 
hagué novetats en les titulacions ja que al 1959 aparegué una llei d’especialitats 
que era necessària per acreditar els títols i controlar-los. Ordenava un pla d’estudis 
de tres anys de durada en càtedres o en escoles acreditades pel ministeri  abans 
d’obtenir el títol d’especialista i aquests tres anys se sumaven als set anys de 
carrera i donaven un total de deu anys d’estudi per a arribar a ésser especialista. 
L’any de la promulgació fou convuls per aquest motiu i la facultat va entrar en vaga 
com protesta que se sumava al malestar que creava el nomenament del delegat 
sindical de la facultat fet directament per les jerarquies del SEU (el sindicat 
espanyol universitari falangista) en un moment, vint anys després d’acabada la 
guerra civil, en que la joventut reclamava la lliure elecció del delegat entre els 
candidats d’estudiants i deslligada del sindicat polític de Falange Espanyola. 

Per aclamació en assemblea hom decidí de demanar audiència a la jerarquia 
del SEU de Madrid per a parlamentar i els tres delegats elegits (Enric Renau, 
Manel Ribas i jo mateix) foren rebuts per Rodolfo Martín Villa i s’obtingué per 
primera vegada després de la guerra civil l’elecció democràtica dels delegats per 
lliure proposta  entre els alumnes, que fou el pas previ a la creació d’un sindicat 
d’estudiants no dependent del Movimiento Nacional. La nova llei d’especialitats 
restà consolidada i els candidats hagueren de treballar o matricular-se en càtedres 
o en escoles reconegudes durant els tres anys exigits, passats els quals ja fou 
possible inscriure’s en el collegi de metges per a exercir com especialista. 

Amb el títol a la mà s’inicià un periple per les “mèdiques” , com popularment se´ 
n deia de moltes companyies d’assegurança mèdica,  però de forma infructuosa i 
sempre s’arribava a una resposta negativa ja que eren llistes de metges tancades 
segons les necessitats i només una defunció o una jubilació deixava un lloc 
de treball lliure. Moltes d’aquestes entitats tenien un origen semblant a partir 
d’un grup de companys que un cop acabada la carrera decidien constituir una 
entitat assistencial amb uns metges de capçalera i uns pediatres i després amb 
els especialistes i cirurgians ajustats a les necessitats del nombre de clients i 
a l’extensió territorial aconseguida per la “mèdica”, algunes de les quals eren 
comarcals amb solvència, acreditació, arrelament territorial i gaudien d’una 
fidelitat tradicional entre els afiliats o aconductats, com també se´ n deia. L’èxit 
de cadascuna depenia sovint de l’habilitat dels agents d’assegurança per a captar 
pòlisses i de l’existència d’una clínica pròpia a la ciutat central de la seva àrea 
d’influència. 

Amb aquest camí tan tancat vaig pensar en l’Igualatori del doctor Espriu, com era 
comú d’anomenar-lo en els inicis quan hom tendia a donar el nom del creador. El 
vaig retrobar i el record del nostre encontre en època universitària no se li havia 
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esborrat: les portes eren obertes a Assistència Sanitària Col·legial per a inscriure’s  
segons la normativa de la cooperativa; així va aparèixer el meu nom entre els 
especialistes proposats en el llistat de metges i al final de la meva vida professional 
he superat els cinquanta anys d’exercici a Assistència. La seva confecció havia 
estat dificultosa i fou una obra personal d’ell i dels seus col·laboradors fidels 
dels primers temps arribar a convèncer professionals per a crear un suggestiu 
llistat que per primera vegada era obert i variat, fruit del sistema d’obertura a 
tots els col·legiats. Inicialment per tal de convèncer i engrescar metges acreditats 
hom permeté la fórmula dita de “diferència d’honoraris” consistent a cobrar una 
diferència al malalt –prèviament assabentat-  a més de la tarifa establerta per 
Assistència a cada acte mèdic. Aquesta fórmula durà uns anys i finalment fou 
suprimida perquè causava malentesos i perquè els llistats de metges ja eren 
de prou garantia. Els malalts que necessitaven ingrés en clínica disposaven de 
centres privats que havien concertat llits amb la nostra entitat i amb utilització 
d’instal·lacions quirúrgiques i obstètriques. La gran novetat que s’oferia era el 
llistat obert i variat de professionals repartits per tota la ciutat i pels centres 
comarcals de la província, i aquesta innovació tindria més tard influència i 
repercussió en l’organització d’altres entitats d’assegurança mèdica. 

La junta d’Assistència necessitava gent jove i el doctor Espriu m’oferí de formar-
ne part; vaig acceptar i s’inicià la meva participació a les reunions al local primer 
situat en l’edifici de La  Estrella al passeig de Gràcia a tocar del carrer d’Aragó. 
L’experiència que en vaig obtenir fou triple: sobretot fou una necessària teràpia 
ocupacional per a tornar a engrescar-me en una activitat solidària després del 
desànim i de la apatia que seguia sentint en tornar de la vivència bèl·lica africana; 
per altra part m´ engrescà la metòdica de funcionament d’una entitat cooperativa 
en forma d’Igualatori, semblant segurament a la d’ institucions de caire variat 
però en aquest cas de forma voluntària, solidària i gratuïta ; en tercer lloc el 
treball il·lusionat dels caps de setmana destinats a viatjar a centres comarcals a 
la recerca de facilitats per a aconseguir ingrés en clínica als nostres assegurats en 
ciutats on els que tenien el poder decisori en clíniques no veien amb bons ulls la 
introducció de la competència en un territori que sempre els havia estat propi.. 

El recurs al trasllat dels malalts en ambulància a una clínica barcelonina 
concertada era una solució però sempre semblava més convenient que el malalt 
fos assistit el més prop de casa possible en els casos de patologia assumible 
a comarques. Aquells viatges per aquestes contrades eren agradables ja que 
sempre hi anava un petit grupet de membres de la junta i recordo l’esforç generós 
de companys, tots de més edat que jo, entusiasmats amb l’obra del doctor 
Espriu com foren els doctors Mas de xaxàs, Llobet, Sans Solà, Soler,  Morell i 
Peidró; a vegades ell venia acompanyat per la seva muller Josefina que era molt 
solidària de la tasca del marit. No oblido que la comptabilitat dels talons d’actes 
mèdics enviats mensualment eren revisats manualment i personal pel doctor 
Mas de xaxàs amb un esforç silenciós i benedictí que jo admirava: quina lliçó 
de solidaritat cooperativa!. Al doctor Sans Solà ja el coneixia com reumatòleg 
col·laborador del doctor Pere Barceló, que dirigia el dispensari de l’especialitat de 
la clínica mèdica universitària del professor Pedro i Pons i que organitzava cursos 
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de postgrau als quals també assistíem alguns  cirurgians de l’aparell locomotor. 
Veient-lo em vaig adonar que el recordava de quan jo era adolescent perquè 
s’estava al portal de casa a la plaça de la Sagrada Família festejant amb la seva 
xicota que vivia a la mateixa escala. Un dia aquella presència va desaparèixer 
i fou perquè ja eren promesos i a partir de llavors ja “pujava” a casa seva, com 
es deia a l’època; s’hi va casar !. El seu record és permanent i lligat al Montepio 
que porta merescudament el seu nom i del que mensualment ens en beneficiem 
un cop jubilats.

A la convicció d’aquesta forma d’entendre l’exercici mèdic s’hi sumava en 
alguns d’ells una visió social de la responsabilitat política hereva del falangisme 
“joseantoniano”. La neboda del doctor Espriu, Isabel Bonet Espriu, en unes notes 
biogràfiques i familiars comentà que al 1944 fou expulsat de Falange, on militava, 
per falta greu de disciplina, ell que havia ocupat càrrecs de responsabilitat en el 
SEU, el sindicat universitari falangista del règim franquista. El seu germà Sebastià 
Bonet fou company a la Ciutat Universitària Internacional de París on vaig viure 
entre 1966 i 1967 i ell, que hi va romandre més temps,  fou qui m´ explicà com 
al Maig del 68 uns obrers espanyols prengueren possessió del Col·legi d’Espanya 
instal·lant una metralladora al portal fins que un cop acabades les manifestacions 
(les “manifs”) la policia (les flics) els desallotjà. 

Durant el període de participació en la Junta de l’Igualatori mai vaig sentir parlar 
de política ni expressar idees d’afiliació al poder vigent. Sempre ens movíem en 
un terreny estrictament mèdic i del seu passat a Falange ni parlar-ne; els que en 
parlaven eren antics companys de facultat que havien compartit i patit  els temps 
de la victoriosa postguerra franquista a la facultat, , que llavors tenien un ideari 
allunyat de l’espriuà, i que tornaven a manifestar- lo sobretot en període electoral 
al col·legi de metges. Per a mi hi havia una frontera insalvable amb els feixistes, 
els àcrates  o llibertaris i els marxistes, la que ens separava de l’ús de la votació 
democràtica per a decidir en la “res publica”, que podem simbolitzar amb la 
fidelitat a les urnes. Les eleccions col·legials de finals dels anys cinquanta i inicis 
del seixanta foren tenses políticament perquè al cap de vint anys d’acabada la 
guerra civil hom reclamava el dret a elegir el president per votació i no per elecció 
directa feta pels  jerarques del “règim” entre personal fidel. El doctor Espriu es va 
apuntar a aquesta contesa per tal d’accedir al Col·legi per via democràtica, únic 
camí vàlid per a impulsar el seu programa en un ambient de llibertat corporativa.

El camí obert als metges joves per a poder treballar en una entitat d’assegurança 
mèdica sense intermediaris  ni obstacles per a participar-hi hom desitjava que 
fos una font de guanys econòmics amb els quals enfrontar-se a les exigències 
de la pròpia subsistència. Però, ai las!, calia fer-se una clientela i això era un 
objectiu laboriós i a mitjà termini anant bé. La solució fou sempre aconseguir un 
lloc de treball fix i remunerat correctament i a partir d’aquí obrir un despatx amb 
l’esperança de veure-hi  plena la sala d’espera. 

L’Igualatori amb la seva llista àmplia de metges, especialistes i cirurgians era 
ben rebut pels candidats a assegurar -s’hi, de tal manera que altres companyies 
veieren com minvaven llurs pòlisses. Solució: es trobaren empeses a oferir un 
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servei semblant i obriren els llistat a nous metges que s’afegien al nucli tancat 
primitiu. No tinc cap dubte que la pressió comercial d’Assistència fou l’esperó 
que obligà al conjunt de les “mèdiques” a modificar llur cartera de serveis i a 
entrar en una nova fórmula de lliure elecció de professionals entre els inscrits en 
el llibret de proveïdors de cada companyia. Hom optà per oferir la participació 
a metges que ja treballaven en altres entitats i també amb l’Igualatori i que així 
rebien noves fonts de clientela treballant en més d’una societat d’ assegurança. 
Avui en dia els noms de molts professionals apareixen simultàniament en  el llistat 
de cadascuna, que en algunes especialitats els fa semblants. Però no oblidem 
la diferència: les companyies d’assegurances han de proporcionar forçosament 
guanys a l’entitat ja que aquesta és la finalitat comercial i mercantil, mentre que 
a Assistència tots els guanys han de revertir als metges cooperativistes, quasi 
sempre en forma de millora dels honoraris.

Es evident que aquests són obligatòriament ajustats en funció de la tarifa de les 
pòlisses, que no poden excedir del que els assegurats acceptarien dintre de les 
possibilitats econòmiques i de l’oferta del mercat. Inicialment els honoraris de 
més difícil tolerància per  la seva reducció  foren els quirúrgics si tenim en compte 
els preus elevats que es cobraven en l’exercici privat quan alguns operadors 
demanaven informació fiscal sobre els bens del malalt per a fixar els honoraris 
de forma equilibrada amb llur poder econòmic. De retop aquest ajustament 
econòmic feu impossible la pràctica de la dicotomia, que anà desapareixent fins 
la seva extinció en el mon de la medicina lliure en assegurances privades.  El que 
hem comentat són conseqüències de la pressió de l’obra del doctor Espriu que 
repercutí en el futur de la medicina que ell desitjava social, privada i cooperativa.       

 El doctor Espriu fou crític amb la medicina poc humanitzada que s’havia de 
practicar a  la Seguretat Social on el metge de capçalera tenia assignats més 
malalts dels que podia assistir correctament a la consulta i on els professionals 
treballaven a tant l’hora amb poc de temps per a dedicar a cada malalt. 
Conseqüent amb ell mateix va renunciar a la seva plaça de treball a la Seguretat 
Social i acceptà només la metòdica que li permetia de viure els problemes del 
malalt amb el temps necessari en cada cas; així satisfeia  la seva convicció 
humanística de que el malalt posa en mans del seu metge l’esperança del 
guariment. L’objectiu fonamental de l’acció mèdica era el retorn del malalt a la 
millor situació de salut possible i simbòlicament es referia a la Vida que anomena 
Mrs, Life contraposant-la a la sovint  companya dels versos de Salvador  que ha 
estat la Mort amb el nom de Mrs. Death. 

El metge Josep demostrà el desig d’acostament als socis, tothom potencial 
sofrent, en inaugurar la trobada mensual de la cooperativa amb ells  per tal de 
veure- los prop i conèixer què en pensaven i intercanviar idees; se li donà el nom 
de Diàlegs amb el President. Aquesta virtut dialogant de Josep Espriu ha estat 
recordada pel seu alumne i successor Ignasi Orce en evocar que després de les 
reunions entre ambdós feien un repàs dit “el semàfor” per a posar en comú el que 
havia passat durant el dia: “Què li ha semblat això? I allò altre?”. L’ any 1991 
creà en la Fundació Espriu el millor medi de comunicació possible, la revista 
trimestral de cooperativisme sanitari i la va batejar amb el nom de Compartir, per 
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a posar de relleu el seu delit d’intercanvi d’idees, de propostes i d’inquietuds en 
un vaivé recíproc entre ell i els socis. Per a Enric Lluch, dissenyador gràfic de la 
revista, Espriu era un gran comunicador en l’escenari del “comitè de redacció” 
entorn d’una taula i sempre escoltava i deixava parlar sense presses per a que 
cadascun hi digués la seva fos quina fos l’hora ja que a més si bé hom coneixia 
l’hora de la convocatòria mai se sabia l’hora de plegar. El treball ha donat un bon 
fruit amb els quasi 100 números publicats. No hi ha cap dubte d’aquest tarannà 
dialogant.

El triomf de l’ideari del doctor Espriu es pot expressar en xifres i a partir de la 
primera pòlissa de l’Igualatori inaugurat al 1960 fins l’inici del segle actual s’arribà 
als 5.000 metges cooperants i als 200.000 associats; la valoració d’Assistència 
Sanitària entre els metges del Col·legi de Barcelona la fa actualment la preferida 
sobre les altres companyies de salut. No tothom pot gaudir en vida –encara que 
sigui al final-  de l’èxit de l’obra personal i de la seguretat d’haver encertat el 
camí iniciat i recorregut amb esforç i fidelitat a sí mateix. La seva lleialtat envers 
el cooperativisme i l’esforç per tirar-lo endavant el portaren a decidir la plena 
dedicació a aquesta tasca que l’omplí en totes hores, ell que no havia pogut 
tenir fills, i al juny de 1971 va tancar el despatx de casa seva per a dedicar-se 
plenament a les entitats que havia fet néixer. Vivia a la Casa Fuster del passeig 
de Gràcia amb la muller i també s’hi allotjava el germà poeta, i ambdós lluitaren 
de valent per a salvar el noble edifici que la propietària Enher havia programat 
enderrocar per a fer-hi una nova construcció. Ves per on la ciutat els és deutora 
d’aquesta participació en el salvament de la seva riquesa arquitectònica avui en 
dia tan valorada.

L’obra del doctor Espriu es va ampliar amb un Igualatori que permetia assistir 
a malalts de tot l’estat i que rebé el nom d’Assistència Sanitària Interprovincial 
(Asisa) i això feu possible  obtenir pòlisses col·lectives  dels cossos armats 
(Isfas), dels religiosos (Seras), dels funcionaris de l’administració estatal com, 
per exemple, cos judicial, cos docent o càrrecs municipals dependents del 
ministeri corresponent. A les darreries del dit “tardofranquisme” una llei permeté 
als funcionaris estatals de triar el tipus d’assegurança, si el règim general o bé 
el privat mitjançant una entitat asseguradora de malaltia; el 85% del membres 
de la “Mutualitat de funcionaris de l’administració  civil de l’ Estat” (Muface) va 
triar assistència privada. Més tard desaparegueren les sigles que identificava la 
procedència dels malalts per tal de preservar llur confidencialitat. El seu èxit es 
fa palès amb el nombre de pòlisses aconseguides, que supera el milió. L’obra 
espriuana es va enriquir més amb la cooperativa Lavínia lligada a Asisa seguint 
l’exemple de la cooperativa Autogestió Sanitària, posseïdora de les accions de 
l’Igualatori per part dels metges accionistes i col·laboradors de la societat. La 
necessitat de tenir un hospital propi, per a no dependre de l’ingrés dels nostres  
malalts en clíniques que ens reservaven i llogaven llits, exigia un capital per al 
seu finançament i fou possible fent-lo propietat dels beneficiaris agrupats en una 
Cooperativa  d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries, resumida amb les sigles de 
SCIAS. 
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Es va produir un fet providencial, una troballa inesperada,  i fou la fallida de 
l’empresa que feia construir a la Diagonal el que havia d’ésser en el futur l’hotel 
Hilton i l’obra era encara inacabada. El doctor Espriu va poder adquirir-lo i 
acabar-lo com hospital. L’edifici excedia en alçada el que era permès i calgué 
arribar a una entesa amb l’Ajuntament de la ciutat per tal d’evitar la demolició 
dels pisos superiors mitjançant l’adquisició d’uns terrenys en compensació per 
a fer-hi una plaça pública enjardinada al servei dels barcelonins; correspon a la 
plaça de Les Palmeres al barri de La Verneda. Em va dedicar part d’un matí per a 
ensenyar-me l’edifici i comentar-me la solució d’alguns problemes com l’estretor 
de portes desproporcionada amb l’amplada dels llits hospitalaris, l’excés de 
banyeres i la necessitat de fer a canvi dutxes , la distribució de vestíbul i de planta 
baixa i la del primer pis on s’hi varen compartimentar els espais quirúrgics. Les 
banyeres s’amuntegaren de manera ordenada en el fossar del jardí del davant de 
la cafeteria i adossades a les parets com si fossin ocasionals jardineres gegants 
i després amb l’ajut de terra i llavors es feren créixer plantes que les cobreixen; 
astuta solució que se li acudí. L’empresa del Hilton tornà a aixecar cap i ves per 
on  va construir l’hotel a l’altra banda de la Diagonal enfront de l’hospital. Molts 
dels que es beneficien i gaudeixen de l’hospital no en coneixen, tant malalts com 
metges, els malabarismes del seu naixement. Sempre he agraït aquesta mostra 
d’amistat i consideració  personals  amb que em va tractar aquell dia fent honor 
a la seva ja coneguda amabilitat . SCIAS  va tenir 6.500 socis el 1974, any de la 
creació, i en els últims anys són entre 165.000 i 170.000.  La cínica Moncloa de 
Madrid, pertanyent als socis d’ASISA és un altre exemple de les possibilitats del 
cooperativisme en la creació d’una xarxa hospitalària. Constituí la Cooperativa 
Sinera com un homenatge a l’obra del seu germà poeta i li donà aquest nom ideat 
per Salvador i que no és altra cosa que el nom d’Arenys, el poble nadiu,  llegit a 
l’inrevés; simbolitza els orígens més locals i d’arrelament en la vida de la persona. 
Recordem que el poeta també va idear el nom de Kolinosia per a referir-se a 
Catalunya i emprà el nom hebreu Sefarad per al poble espanyol. 

L’obra de síntesi fou la Fundació Espriu, que participà en l’Aliança Cooperativa 
Internacional des de l’any 1995 amb la seva assistència personal i que l’any 
següent intervingué en la creació de la Organització Internacional de Cooperatives 
de Salut, referida amb les sigles IHCO.  Així el nostre ideal sanitari espriuà estigué 
present en múltiples reunions dedicades al cooperativisme i a partir de la lectura 
de les comunicacions publicades puc referir-me a Argentina, Cuba, Canadà, 
Rússia (Centrosoyuz), Japó, Regne Unit, Colòmbia, xile, Costa Rica, Equador, 
Perú, Portugal. És l’ afirmació d’una  implantació mundialitzada de l’ideari 
cooperativista que fa anys es va consolidar a casa nostra mercès a l’impuls del 
doctor Espriu. L’obra que hem estat comentant va rebre reconeixements repetits 
en forma de distincions i de condecoracions d’associacions acadèmiques i 
professionals, relatades més d’una vegada en els treballs que se li han dedicat. 
Per això em limitaré a resumir- les: col·legiat d’honor 7, medalles 4,  president 
d’honor 4, premis 4, acadèmic d’honor 2 i soci d’honor 1.

L’acte més important de la seva vida professional i un dels de més relleu de la 
seva vida social ens digué que fou la recepció com Membre de la Reial Acadèmia 
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de Medicina de Catalunya , honor acceptat amb el convenciment que aquesta 
Casa no havia estat feta per a ell. En el discurs preceptiu que amb esforç va 
redactar – segons ens afirma - hi encaixa tres grups d’idees: Tres suggeriments 
per a altres tres utopies, Fi d’etapa .... o de carrera i Cooperativisme sanitari 
integral. Resumirem l’esperit de cadascun: 

-  Tres suggeriments per a altres tres utopies.-  Lamenta que la Reial Acadèmia, 
a la qual se sol accedir quan ja s’ha superat la raonable necessitat de lluitar 
i sense pressió econòmica, política o social, no hagi dedicat esforços per 
a que la nostra professió no es desacredités en els dos vessants, científic i 
humà. L’exercici mèdic no és aliè  a la coneguda regla que “el temps és or” 
i d’aquí s’ha contraposat que la medicina  més humana és igual a Medicina 
més lenta, igual a Medicina més eficaç i igual a Medicina més cara. En el 
segon punt suggereix la creació d’un seminari setmanal per a exposar, discutir 
i finalment redactar un text relacionat amb l’exercici de la nostra professió. 
Cerca un camí a través del qual i sortint una mica del seu petit gran mon  les 
Acadèmies tinguessin un setial que els atorgués la batuta de la gran orquestra 
que és la Sanitat. Serviria per a que en un futur les haguessin de consultar 
i demanar llur opinió d’obligat respecte sobre problemes fonamentals de la 
Sanitat. L’altre factor és el fet de la crònica i insuficient situació econòmica de 
la Reial Acadèmia que exigeix un cop de timó per a superar- la; proposa que 
entre els milers de col·legues catalans s’ampliés la llista de quotes socials a 
través d’una informació directa, de tu a tu, de “boca orella” i que a aquests 
acadèmics protectors s’els  obrís un camí per accedir a l’Acadèmia.

-  Fi d’etapa .... o de carrera.-  Feia vint-i-quatre anys que el seu estimat i 
respectat mestre el professor Agustí Pedro i Pons havia pres possessió del seu 
cadiral de membre de la Real Acadèmia Nacional de Medicina a Madrid i el 
seu discurs el va intitular “Final de Etapa- Nuevas Perspectivas”. Es referia a 
la seva jubilació administrativa, tan obligada com inhumana, que l’apropava 
al final del camí on hi havia el mur insalvable amb l’edat que tenia, les 
seves xacres i les seves limitacions. Les noves perspectives sols podien ésser 
esperances i afirma el doctor Espriu que s’ hi  veié retratat pel que fa a 
l’estat d’ànim i que pel que fa a ell mateix sols tenien sentit en un vessant 
transcendent, les darreries. 

Reconeix que el seu mur és prop però que havia seguit el camí  mercès a una 
positiva circumstància, la seva il·lusió per moltes utopies i la més gran de les 
seves utopies la va batejar amb el nom de “cooperativisme sanitari integral”. La 
simbologia del mur sembla manllevada al germà Salvador que enalteix el mur 
blanc del cementiri de Sinera, encimbellat sobre la mediterrània,  amb un camí 
que li és paral·lel i des d’on fa segles  els arenyencs albiraven les temibles veles 
blanques del perill berber com tots els vilatges del Maresme i segles més tard 
la puntaire Agnès delia pel retorn del seu promès que a l’Amèrica partí cercant 
riquesa.

-  Cooperativisme Sanitari Integral.-   Les cooperatives, com a associacions 
i empreses alhora, haurien de ser un bell exemple de democràcia privada, 
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capaces de superar, dia rere dia, la greu dificultat que suposa el principi de 
“porta oberta”, pel qual a cada moment   poden entrar- hi socis nous i sortir-
ne quan ho desitgin; una cooperativa no és una societat de capitals sinó de 
persones i el capital és doncs d’una associació. Ell mai no havia tingut una 
mentalitat capitalista com tampoc socialista i s’enquadrava en l’anomenada 
tercera via: una societat estructurada en cooperatives de diferents graus i en 
un intercooperativisme real.  En una estructura com l’anomenada Societat 
Cooperativa d’Instal·lacions Assistencials Sanitàries, en sigles SCIAS, els socis 
els va batejar “creditors de salut”.  

Al final del seu discurs el doctor Espriu comenta la dificultat administrativa a 
nivell estatal per a defensar la seva obra puix que la legislació depèn de tres 
ministeris diferents que considera posats d’acord a crear un cercle viciós negatiu 
de molt difícil ruptura. Es refereix a la Llei de Cooperatives dependent del 
Ministeri del Treball, a la Llei de Sanitat elaborada pel Ministeri corresponent i a 
la Llei d’Ordenació de l’Assegurança Privada procedent del Ministeri d’Economia 
i Hisenda. Fer que d’aquestes tres lleis en sortís que una cooperativa pogués 
exercir l’activitat asseguradora semblà un intent desesperat; per l’estat resultava 
més còmoda i manejable una empresa mercantil. A la seva edat confessa que 
aquesta jove utopia associativa, de difícil joventut, era de fet defensada per un 
home vell i malalt; li restaven vuit anys de vida que encara foren fructífers. 

L’amic Gregorich havia dit que l’estament mèdic estava imbuït d’inútils ínfules 
sacerdotals, d’una de mentalitat de “mag de la tribu” i el pensament espriuà 
espera que podrà canviar aquesta mentalitat  amb la filosofia cooperativista 
fonamentada en la igualtat, la llibertat, la fraternitat i la democràcia, malgrat que 
s’enfronta amb la convicció classista i  amb la creença, entre molts companys,  
de la propietat o la possessió. Al final del seu discurs el doctor Espriu manifesta 
que alguns tòpics com “l’esperança és l’últim que es perd” i “ningú no és profeta 
a casa seva” li han fet revifar la seva convicció: mentre la Medicina social no 
es cooperativitzi   no funcionarà a satisfacció de tothom, ni de les persones 
jurídiques ni de la seva economia acceptada per totes les parts que hi intervenen.

I clou com sempre es fa en aquests discursos: moltes gracies per haver vingut i 
moltes gràcies per l’atenció amb què m´ han escoltat. He dit.

Al doctor Espriu en els últims dies de la seva vida, quan ja estava ingressat al 
seu hospital, necessitava veure´ l per fer-li unes preguntes sobre fets de la seva 
època d’estudiant de medicina i malgrat el seu estat em va rebre i, essent fidel a 
la seva cortesia, en entrar a l’habitació s’esforçà per asseure´ s  a l’espona del llit 
i mantenir  amb dificultat una breu conversa. Jo m´ interessava pel funcionament 
de la Universitat Autònoma i per l’obra del professor Trias Pujol, de qui estava 
escrivint la biografia, i Espriu n´ havia estat alumne. Em responia amb dificultat 
i no gaire en clar en pogué treure d’aquell “homenot” –seguint la terminologia de 
Josep Pla- que mancat ja de vitalitat culminava el final d’una vida esplendorosa 
i fructífera amb tot el que havia donat de sí mateix en benefici dels companys i 
dels malalts. 
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El seu missatge ens el deixà magníficament exposat en el llibre sobre 
Cooperativisme Sanitari publicat al 1986 quan la seva obra estava consolidada 
en la maduresa i en l’èxit. En els setze capítols escrits per Cianófilo, l’amic amb 
qui ens diu que feia setanta anys que convivia   com en els temps de revista 
Destino, esgrana una a una les baules d’aquesta prolífica cadena de realitats 
cooperativistes i el doctor Espriu hi escriu el pròleg introductor dels texts del seu 
sòsia i altre jo. Fou un tripijoc de realitat i d’humor. L’inici i la cloenda porten 
l’anunci del recorregut intel·lectual i pràctic del camí fet, estassat i ben fressat: 
“Medicina social o col·lectiva” i “Elogi del cooperativisme”. En judicar l’impuls 
que li permeté d’ arribar a completar l’obra cooperativista donà gran importància 
a la casualitat i afirmà que la seva vida era fruit de la casualitat: en entrar de 
jove a formar part de la junta del col·legi de metges; quan el doctor Arandes el va 
impulsar a posar en marxa ASC;  també trobà casualitats en l’extensió a ASISA; 
la trobada de l’estructura inacabada de l’hotel Hilton per a fer-ne l’Hospital 
de Barcelona; l’oferiment de l’Aliança Cooperativa Internacional per a fundar 
l’Organització Internacional de Cooperatives de salut.

Quan morí el 12 d’octubre del 2002, festa colombina ben assenyalada en 
la història hispànica, s’alçà un plany molt sentit entre tots els seus amics i 
col·laboradors, que a partir d’ aquella data serien orfes de la seva presència i del 
seu guiatge i que haurien de prendre el seu relleu i la responsabilitat de transmetre 
el seu mestratge. Considero que entre els molts que  amb escrits i paraules 
enaltiren les seves creacions i el seu tarannà destaca el doctor Carreño, president 
d’Asisa. Obrí el cor al record del mestre i amic amb expressions laudatòries que el 
descriuen amb molt d’encert: admiració pel seu carisma i per la seva capacitat de 
lideratge; reconeixement pel talent singular que l’empenyia a defensar sempre un 
model d’exercici professional socialment responsable; agraïment per assolir que 
el col·lectiu mèdic participés directament en l’assumpció del risc;  convenciment 
que era necessària la col·laboració dels professionals sanitaris i dels ciutadans 
en relació d’igualtat; adhesió a la defensa activa de la participació social directa 
en la gestió sanitària; admiració per la seva preocupació permanent per fer el bé. 

El seu amic Alfons Gregorich també tingué ocasió de manifestar l’admiració que 
sentia per ell quan pronuncià el discurs de contestació a l’ingrés del doctor Espriu 
com membre de la Reial Acadèmia de Medicina; recordava la idea principal del 
sistema espriuà: tornar al diàleg del metge i del client centrat només en una 
cosa, la malaltia, i sense interposició de qui contracta el metge ni de negociants 
amb els diners de l’assegurat.  Al malalt i al metge els interessa a l’hora de 
la veritat, trobar-se en condicions òptimes, amb la garantia i amb la serenitat 
necessàries per a establir la confiança recíproca que s’acordaren en escollir -se 
lliurement. Ens recordà també dues influències en el camí de l’obra cooperativista 
del doctor Espriu: primer el llegat del Sindicat de Metges de Catalunya que 
elaborà un pla de Medicina Social, malmès per la guerra, i segon que va rebre 
l’exemple cooperativista de Mondragón a Guipuzcoa on el sacerdot José Maria 
Arizmendiarrieta va posar en marxa un pla que ha arribat a 200 cooperatives i 
que aspirava a fer una mena de Mondragón Sanitari, un projecte inèdit o una 
nova utopia o un somni, com a ell mateix li agradava de qualificar-los. També al 
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religiós Ezequiel Sendrós devem un text que penetra en la intimitat transcendent 
de les creences de Josep Espriu quan ens diu en to laudatori que el considerava 
més creient que religiós malgrat que en la litúrgia de la missa el descobria 
seguint-la amb una notable unció, devot i recollit. Li reconeix que havia assumit 
un humanisme que projectava en el proïsme com un compromís, el proïsme més 
proper i també amb els altres quasi anònims en minúscula. Creu que el nostre 
amic va assumir amb la seva conducta que el cristianisme es la humanització de 
Déu com principi diferenciador, es a dir, l’Encarnació i restà fidel a una església 
de la que mai fou dogmàtic sinó crític, i la va estimar malgrat tot. 

En el discurs de la Reial Acadèmia el doctor Espriu clogué el text amb un retrat 
poètic que li dedicà un bon amic –de qui no diu el nom- en qui s’encarnen 
tres virtuts que creu essencials com son la bondat, l’àmplia cultura i dir el que 
hom pensa. Ens fa la confidència que junt amb aquest amic ha sabut el que és 
plorar per la imatge que oferia llavors el cooperativisme sanitari integral, que amb 
esperit molt crític creia que no seguia el camí adient. Com a comiat en copiem el 
final: “ Tossut m´ obstinava en impossibles! – Només això direu: era el seu deure. 
– Només això – Preservaré el camps que tant hem estimat contra l’excés de sol. – 
Després d’un temps molt breu vindrà el repòs – I tot s’haurà acomplert – Si un sol 
caminant agraeix l’ombra només això direu: era el seu deure”. No morí entotsolar 
sinó amb l’abundosa collita que produí el seu pas en el seu mon. La benanada 
no fou brusca sinó anunciada, amb ritme de lentitud, i m´ ha recordat el que el 
seu germà Salvador creà ,emprant un artifici lingüístic, per a un personatge seu 
que comunica la partença amb eixa cadència lletrejada i decreixent:  adéu-siau, 
déu-siau, eusiau, usiau, siau, iau, au ,u, darrera vocal símbol de l’alenada final. I 
s’extingí suaument per a  arribar al més Enllà amb les mans plenes d’ofrenes per 
a altri. Com molt breu epítom , que resumeix la força i la creença que l’empenyia 
tot al llarg de l’obra realitzada,  recordaré el del seu bust en el vestíbul de la seva 
casa, l’Hospital de Barcelona: El  Malalt és El  Crist.
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recordant el doctor Josep Espriu I Castelló  (1914-2002)




